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Alpakat viihtyvät Toivakassa

Poleeni
kutsuu
sukujuhlaan

Savisalot
matkalla
Australiaan
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Tervetuloa
Pieksämäelle

Toivotan kaikki Stenroth suku-
kokoukseen osallistuvat henkilöt
lämpimästi tervetulleeksi Piek-
sämäelle.

Pieksämäen seutu on muuttunut
Pieksämäen kaupungiksi, sillä
Pieksämäki on ensimmäinen seutu
Suomessa, mikä muodostuu yhdestä
kunnasta. Tämän ovat tietenkin
mahdollistaneet kaksi kuntaliitosta,
jotka eheyttivät alueemme kunta-
rakenteen.

Pieksämäki katsoo tällä hetkellä
valoisasti tulevaisuuteen. Vaikean
90- luvun jälkeen pieksämäkeläiset
tajusivat, että keskinäistä riitelyä ja
uppiniskaisuutta ei luettu heille
kunniaksi eikä hyödyksi 90-lu-
vullakaan. Asia johon Rietrikki Po’len oli kiinnittänyt huomiota jo
vuonna 1847.

Tänä päivänä pieksämäkeläiset ovat löytäneet keskeisten toimijoiden
välisen luottamuksen, mikä asia on mahdollistanut myönteisen kehityksen
Pieksämäellä. Arvioni mukaan Pieksämälle syntyy tänä vuonna 200
uutta työpaikkaa pelkästään tuotannolliseen toimintaan. Kaupunki on
onnistunut tasapainottamaan talouttansa merkittävästi. Kaupungin
elinkeinopoliittiset tavoitteet ovat haasteellisia; vuoteen 2016 mennessä
tavoitteeksi on asetettu 2000 uuden työpaikan synnyttäminen. Tällä
hetkellä tavoitetta voidaan pitää realistisena.

Pieksämäki tavoittelee pienen, turvallisen ja viihtyisän kaupungin
mainetta, jossa sekä julkiset että yksityiset palvelut ovat helposti
saavutettavissa. Haluamme, että Pieksämäellä viihtyvät tulevaisuudessa
sekä entiset, että uudet asukkaat.

Edellä sanotun tavoitteen saavuttaminen edellyttää myös riittävää
panostusta kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluihin tulevaisuudessa.

Toivon, että alkukesän viikonlopustanne Pieksämäellä teille jää
miellyttävä kuva, joka saa teidät tulemaan toistekin Pieksämäelle.

Tapio Turunen, kaupunginjohtaja

Jäsenlehti, julkaisija
Stenroth sukuseura ry

Toimitus
Jaakko Pihlaja,
päätoimittaja
Viestintätoimikunta
Olavi von Bell, pj
Olli Hatakka
Henrik Roschier
Leila Korvenkoivu

Osoite
Kivenjuuret
c/o Jaakko Pihlaja
Kirkkosaarentie 15
54930 Levänen
jaakko.pihlaja@pp.inet.fi
kivenjuuret@stenroth.net
Puhelin 05-454 4797
0400-376 203

Taitto
Olli Hatakka, Ambitium
Painopaikka
Suomen Graafiset
Palvelut Oy Ltd, Kuopio

Painos
4500 kpl

Pankki
Stenroth Sukuseura ry
Handelsbanken
313130-1246594

Osoitetiedot
pyydetään ilmoittamaan
sukuseuran jäsensihteerille:
Liisa Kivijuuri
Ruojantie 3
85500 Nivala
liisa.kivijuuri@kotinet.com

Kotisivu
http://www.stenroth.net
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Muuttuuko osoitteesi?
Ilmoita osoitteenmuutos, niin saat Kivenjuuret oikeaan osoitteeseen.

Sukuseuran jäsenet ilmoittavat uuden osoitteensa jäsensihteerille
Liisa Kivijuurelle, Ruojantie 3, 85500 Nivala tai sähköpostilla
liisa.kivijuuri@kotinet.com. Pelkästään Kivenjuuria koskevat osoitteen-
muutokset voi tehdä suoraan sähköpostilla jaakko.pihlaja@pp.inet.fi.
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Suku sai tunnuksen s. 4

Poleeni kutsuu s. 5

Sukujuhlaohjelmat s. 6

Ilmoittautumisohjeet s. 8

Ratsutilan arkea s. 9

Siilin sahan historiaa s. 10

Kapellimestarimme s. 12

Savisalot itään s. 13

Rozentals ja Suomi s. 15

Forssell ja Viapori s. 16

Stenrothit Ruotsissa
        Varpulat s. 18

Marston Hill s. 19

         von Wrightit s. 22

Helenan eläintarha s. 24

Taiteilija Härkönen s. 25

Suvun uutisia s. 27

Lahjontaa vastaan s. 29

Nuoret taitajat s. 32

Markun kirja s. 33
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Suku koolle - valta vaihtuu
Puheenjohtajan vaali edessä

Kesäkuun puolivälissä Stenroth-suku kokoontuu Pieksämäellä, seudulla,
jossa suku on vahvasti vaikuttanut alueen kehitykseen. Sukukokouksen
ja sukujuhlan osanottajille on luvassa mielenkiintoisia kohteita, monipuolista
ohjelmaa, tuttujen tapaamisia ja tutustumista uusiin sukulaisiin, siis
mukavaa yhdessäoloa viikonlopun ajan.

Nykymuodossaan kahdeksanvuotias sukuseura on Pieksämäen kokouk-
sessa uuden tilanteen edessä: Pekka Pinomaa, joka on alusta asti ollut
mukana sukuseuran hallituksen toiminnassa, on eläkevuosille siirtyessään
jättämässä myös puheenjohtajan tehtävät kaksivuotiskauden jälkeen.
Edessä on siis uuden puheenjohtajan valinta.

Sukuseuran historiatoimikunta on taas kahden vuoden aikana saanut
todella paljon aikaan. Mikkelissä julkistetun toisen sukukirjan Intermezzon
sukutaulut ovat tarkentuneet ja henkilöluettelo on paisunut lähes tuhannella
uudella nimellä.

Sitä myötä tämä Kivenjuurien painos, joka jaetaan kaikille tiedossa
oleville suvun talouksille, lähenteee 5 000 kappaletta. Kaikkia ei vieläkään
ole löydetty, mutta voidaan arvioida, että meitä nykyisiä stenrothilaisia
on reilusti yli 10 000.

Tästä joukosta varmasti löytyy hyviä ehdokkaita niin puheenjohtajan
paikalle kuin hallituksen jäseniksi ja aktiivisiksi toimijoiksi moninaisiin
sukuseuran toimintaan liittyviin tehtäviin.

Sukuseuran hallitus tulee edelleen panostamaan jäsenmäärän kasvatta-
miseen, sillä se on perusta myös seuran taloudelle, sukututkimuksen
jatkamiselle ja sukutiedon jakamiselle lehden välityksellä.

Jatkuvuus on turvattava -  uutta voimaa kaivataan.
Kivenjuurien tämän numeron tarinoista voi havaita, kuinka laajalle

Stenrothin suku on maailmalla levittäytynyt. Siirtolaisuuden lisäksi uudet
globaalisuuden tuomat tehtävät ovat vieneet suomalaisia töihin ja opiske-
lemaan ulkomaille. Sukuseura voi heille olla yksi side säilyttää kosketus
kotimaahan ja ammoin pois muuttaneiden jälkeläisille hyvä tie palata
juurilleen.

Viime aikoina on keskusteltu lehden juttujen kääntämisestä ruotsiksi
ja englanniksi. Käytännön mahdollisuudet ovat siihen rajalliset, mutta
tavoitteena on julkaista osa jutuista myös vieraalla kielellä - uskon että
suurin osa lukijoistamme pystyy niitäkin lukemaan.

Toivon, että Pieksämäellä tapaamme suurella joukolla!

Jaakko Pihlaja

Sisältö 1/2008

Näin maksat jäsenmaksun:
Jäsenmaksulaskua ei lähetetä erikseen, siksi odotamme suoritustasi eräpäivänä 10.3.2008!

Seuraavalla sivulla on pankkisiirtolomake. Leikkaa se irti, jos maksat pankkiin.
Päätteella tai automaatilla maksaessasi merkitse jäsenten nimet ja osoite viestitilaan

Jäsenmaksu 2008 on 20 €, ainaisjäsenmaksu 200 €, nuorisojäsen 0 €.



Maarit Halmetojan ehdotus suvun tunnukseksi
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20,00 €
200,00 €

0,00 €

10.3.2008

Stenroth sukuseuran julistama kilpailu suvun graa-
fisen tunnuksen, logon saamiseksi tuotti yhden hyväksi
havaitun ehdotuksen. Hallitus hyväksyi sen käytettäväk-
si kaikissa sukuseuran toimintaan liittyvissä asiakirjois-
sa, kirjelomakkeissa, lehdessä jne.

Kilpailun arvostelutuomariksi nimetty Heli Lauri-
kainen, joka itse on sukukirjojen hienon grafiikan
luoja, antoi lausuntonsa:

Maarit Halmetojan tekemä
logo on huolellisesti tehty ja logon
muotokielestä välittyy perinteitä
kunnioittava tyyli ja tunne. Sa-
malla siinä on kuitenkin lennok-
kuutta. Uskon, että logo on käyt-
tökelpoinen moneen tilanteeseen.
Huolimatta siitä, että se on jos-
sakin määrin 'koukeroinen' se
näyttää kuitenkin toimvan esimerkiksi lehdessä pienes-
säkin koossa. Erik Stenrothin S on mukavasti tunnuk-
sessa mukana. Logo on ajattoman oloinen ja kannatan
sen valitsemista sukuseuran logoksi.

Sukuseuran hallitus palkitsi tekijän sukukirjalla ja
200 euron rahallisella käyttöoikeuskorvauksella. Maarit
esittelee tässä itsensä:

Heippa!

Olen 35-vuotias ylivieskalainen Maarit Halmetoja
(N, Taulu 4542). Perheeseeni kuulu mieheni Janne se-
kä kolme tytärtä, Lilian 10v, Vivian 7v ja Violan 6v.

Äitini Helvi Sipilä on kotoisin Nivalasta ja on omaa
sukuaan Palola, hän on Maria ja Toivo Palolan tytär.
Itse olen paljasjalkainen ylivieskalainen, täällä olen
varttunut ja kouluni käynyt ja tänne olen kotini perus-

tanut. Toimimme mie-
heni kanssa kahdeksan
vuotta täällä Koti-pizza-
yrittäjänä. 2003 vuonna
minulle ja uskomatonta
kyllä myös miehelleni
puhkesi ammattialler-
giat ja astmat ja jouduimme luopumaan yritystoimin-
nastamme. Nyt olen vakuutusyhtiön uudelleenkoulu-
tuksessa ja minusta pitäisi keväällä 2008 valmistua
media-assistentti. Olen suuntautunut graafiselle puolelle
ja kaikki graafinen suunnittelu tuntuukin omalta jutulta.
Nyt marraskuussa 2007 avasimme uuden Makuuni-
yrityksen tänne Ylivieskaan. Mihinpä sitä koira kar-
voistaan pääsee.

Kivenjuuret lehti tulee myös meille. Mieheni Janne
luki kaiketi viimekeväisen lehden paremmin kun oli
taittanut minua varten logokilpailun esille ja kehotti
minua osallistumaan suunnitteluun. Koulussa meillä
oli eräs projekti, jossa otin valokuvia taotuista esineistä.
Logoa kun aloin suunnittelemaan minulle tuli heti
mieleen taotun logon malli ja siitä se sitten lähti. Halusin
jotain epäsymmetristä ja jotain vanhahtavaa, mutta
tietyllä lailla arvokasta ja selkeästi esille sukuseuran
nimi.

Marraskuussa sain mukavan puhelun, missä kerrottiin
minun ehdotukseni tulleen valituksi sukuseuran logoksi.
Itse olin unohtanut koko logoasian ja kesti hetken että
ymmärsin mistä oli kysymys. Ihana ja mukava yllätys
joka lämmitti mieltä kovasti. Olisin kyllä toivonut että
kilpailijoitakin olisi ollut, silloin voitto olisi tuntunut
vielä paremmalta.

Maarit Halmetoja

2008
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Pieksämäen kulttuurikeskus Po-
leenin lämpiöön ja konserttisaliin
kokoontuu ensi kesäkuussa  suuri
joukko Stenrothin sukua. Toivotta-
vasti 350-paikkainen sali täyttyy
sukukokouksen ja sukujuhlan osan-
ottajista.

Arkkitehtuuriltaan ilmeikäs talo
Pieksänjärven rannalla on kaupun-
gin kauaskantoinen kulttuuripanos-
tus kirjastoineen, musiikkiosastoi-
neen ja näyttely- ja kokoustiloineen.
Kahvion ja lämpiön ikkunoista

avautuu näkymä savolaiseen mai-
semaan.

Arkkitehtitoimisto Gullichsen
Kairamo Vormala Arkkitehdit Ky:n
suunnittelema Poleeni valmistui
kesällä 1989 ja on siitä asti ihastut-
tanut kävijöitään ja käyttäjiään.
Tekijöidensä mukaan talo kulttuu-
risisältönsä lisäksi sisältää myös
viittauksia sivistyksemme lähteille
Välimeren maisemiin sekä vasta-
painoksi otoksia maakunnan pel-
lonraivaajamenneisyydästä.

Rakennus voidaan myös nähdä
perinnearkkitehtuuriksi; sen pelkis-
tetyn abstrakteissa rakenteissa voi
havaita sotaa edeltäneen ajan funk-
tionalismia, joka on osa kansakun-
nan identiteettiä. Taustalla häämöt-
tää jopa Alvar Aallon hahmo.

Poleenin kevään hitti on musi-
kaali Piukat paikat, mutta ohjelmis-
toon sisältyy useita teatterivierailu-
ja, konsertteja ja näyttelyitä.

Ihastukaa ja nauttikaa - niin ta-
losta kuin sukujuhlasta!

Kulttuurikeskus Poleeni sukujuhlanäyttämönä

Pieksämäki
Kesän 2008 ratsastusleirit:

1)   8.-12.6. yleisleiri 5 vrk (yli 2 v. ratsastaneille)
2)  15.-19.6. yleisleiri 5 vrk (alle 2 v. ratsastaneille)
3)  23.-26.6. esteleiri 4 vrk (yli 2 v. ratsastaneille)
4)  29.6.-3.7. alkeisleiri 5 vrk
5)  6.-10.7. koululeiri 5 vrk (yli 2 v. ratsastaneille)

Leirien hinnat: 4 vrk 195 € , 5 vrk 240 €

0400-683741 / Marja Roschier-Halonen
http://personal.inet.fi/yritys/maenpaankartano

Hein
ola
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JUHLAVIIKONLOPUN OHJELMA

Perjantai 13.6.2008
Perjantaina saapuville järjestetään yhteistapaaminen, jonka muodosta sovitaan halukkuuden mukaan

   Savonsolmussa.

Lauantai 14.6.2008

Klo 10 - 15  Ilmoittautumispiste Savonsolmussa
Klo 13   STENROTH GOLF OPEN
          Joroisten Kartano-golf, Joroinen
Klo 12 - 15  VIIHDYTÄÄN PIEKSÄMÄELLÄ

 tutustumiskohde Savon Radan museo
 Savon Radan museo on avoinna klo 12 - 18
 Klo 12.30 opastuskierros

Klo 15 - 18  KULTTUURIPAPPILA SYLVI, ISO-PAPPILA
 Klo 15 opastuskierros “Pappilan historiaa”
 Klo 16 kesäteatteri “Vaahteramäen Eemeli” (Astrid Lindgren)

 Ruustinnan kahvipöydästä löytyy suolaista ja makeaa purtavaa
    kahvin, teen tai mehun kera.
Klo 18 MÄENPÄÄN KARTANO
           Stenrothilaista ohjelmaa kartanomiljöössä
Klo 20   ILTAJUHLAT

  Hotelli-ravintola Savonsolmu
  Klo 20-22 Pitopöytä
  Klo 22 TIJUANA TAXI JA RIKU NIEMI
  Klo 23.30 Tanssiorkesteri Trio Muuttolinnut

          Klo 23 - 04  DISCO Yökerhossa.

ILMOITTAUTUMINEN

- Ilmoittautumisaika sukujuhlaan alkaa heti Kivenjuuret -lehden ilmestyttyä ja päättyy
30.04.2008, jolloin osallistumismaksu on 25 euroa. Lapset 2-12 v. 12,50 euroa.

- Tämän jälkeen mukaan innostuvat maksavat 30 euroa, lapset 2-12 v. 15 euroa,
viimeistään 1.5. -31.5.2008.

- Sitova ilmoittautuminen tapahtuu vain maksamalla sunnuntain juhlapaketin hinta
määräaikaan mennessä sukuseuran til i l le Handelsbanken 313130-1246594.

- Hintaan 25 euroa (30.04.2008 jälkeen 30 euroa), lapset 2-12 v. puoleen hintaan,
sisältyy sunnuntain ohjelma pakettihintana: sukukokous, juhlava pitopöytä ja sukujuhla.

- Lauantain kesäteatteriliput varataan ja maksetaan etukäteen 30.04.2008 mennessä.
- Sen voit tehdä samanaikaisesti sunnuntain tapahtumiin ilmoittautuessasi ja maksaessasi.
- Opastukset ja sisäänpääsyt Savon Radan museossa ja  Kulttuuripappila Sylvissä ovat

   maksuttomia.
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SUKUKOKOUS JA SUKUJUHLA

Sunnuntai 15.6.2008

Klo 8 - 10 ILMOITTAUTUMISET
  alkavat Savonsolmun ilmoittautumispisteessä

klo 10 EHTOOLLISJUMALANPALVELUS
  Pieksämäen Uusi Kirkko

  Saarna piispa Yrjö Sariola
  Liturgia pastori Hans Tuominen
  Kanttori Mari Torri-Tuominen

Klo 11.30 ILMOITTAUTUMISET
                    jatkuvat Poleenin ja Savonsolmun ilmoittautumispisteissä

klo 12 - 13 SUKUSEURAN VUOSIKOKOUS
Kulttuurikeskus Poleeni

Klo 12.30 - 15.30 JUHLAVA NOUTOPÖYTÄ
Hotelli-ravintola Savonsolmu

klo 15.30 - 17.00  SUKUSEURAN SUKUJUHLA
Kulttuurikeskus Poleeni

Yhteisvalokuva Sukujuhlien muistoksi otetaan koko juhlaväestä yhteinen valokuva.
Valokuvaaminen tapahtuu sukujuhlan jälkeen, sään mukaan joko Poleenin sisätiloissa tai puistoalueella.

___________________________________________________________________
ILMOITTAUDUN/ILMOITTAUDUMME PIEKSÄMÄEN SUKUJUHLAAN 14.-15.6.2008

Nimet________________________________________________________________
Sukuhaara                Sara/Henrik/Nils/Katarina

Sunnuntaijuhlapaketti __ kpl x 25 euroa __ kpl 2-12 v. 12.50 euroa 30.04.2008 saakka

                                      __ kpl x 30 euroa __ kpl 2-12 v. 15.00 euroa 1.5.-31.5.2008
Liput kesäteatteriin    __ x 10 euroa, __ alle kouluikäiset maksutta
__________________________________________________________________
Maksuosoite: STENROTH SUKUSEURA ry, tili Handelsbanken 313130-1246594_____

Maksujen tietoihin mukaan edellä olevat tiedot sekä osallistujien nimet, nopeutamme näin
ilmoittautumisruuhkaa sunnuntaina, kiitos!

Erikoisruokavaliot varataan suoraan Savonsolmusta puh. 015 - 22 350.

Tiedot sukujuhlasta löytyvät myös netistä
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LISÄTIEDOT: OSOITTEET, OHJEET,
HINNAT JA ILMOITTAUTUMISET

Lauantain kohteet:

SAVON RADAN MUSEO

Osoite: Ratakatu 8, Savon Radan museo avattiin 1.10.1989,

jolloin tuli kuluneeksi 100 vuotta Kouvolasta Kuopioon raken-

netun Savon radan valmistumisesta ja avautumisesta liikenteelle.

Vanha asemarakennus, jossa museo sijaitsee, on yhtä vanha:

peräisin vuodelta 1889. Rakennuksessa on esillä paljon alku-

peräistä esineistöä ja interiööriä. Ulkoalueella on kaksi veturia:

höyryveturi Tk-3 No 852 vuodelta 1929 ja dieselveturi Vk-12

No 104 vuodelta 1937. Lisäksi ulkoalueella on vanhoja VR:n

rakennuksia.

KULTTUURIPAPPILA SYLVI  ( ISO-PAPPILA)

Osoite: Sylvinkuja 1, Pieksämäen kulttuuriharjun 200-vuotias

kustavilainen helmi. Kesäteatteri.

MÄENPÄÄN KARTANO

Osoite: Pohosjoentie 10. Stenrothilaista vapaamuotoista ohjelmaa

kartanomiljöössä, kartanoon tutustuminen, ratsastusta 15 €/h ja

kärryajelua 15 €/ryhmä, 7,50 €/1/2 h. Varaukset puh. 0400-

683741.

LAUANTAINA ILLALLA MAISTUVAINEN PITO-PÖYTÄ

JA ILTAJUHLA

Osoite: hotelliravintola Savonsolmu, Toikantie 9, Päivän päät-

teeksi syömme hyvin ja nautimme sukumme musiikkitaiteesta.

Klo 20-22 Pitopöytä aikuiset 17 euroa lapset 2-12v: 8,50 euroa.

Salsapossu/kala, riisi, oliivi-kimara, marinoitu punasipuli,

vihersalaatti, talon salaatti, tortillasipsejä, tacokastiketta, patonkia,

tomaatti-basilikalevitettä. Kasvis- ja erityisruokavaliota haluavien

on ilmoitettava asiasta ravintolalle pitopöydän illalliskuponki-

varauksen yhteydessä. Jälkiruoaksi chili-suklaamousse.

Sunnuntain kohteet

PIEKSÄMÄEN UUSI KIRKKO

(ent. Kaupunkiseura-kunnan kirkko) Osoite: Keskuskatu 31

KULTTUURIKESKUS POLEENI

Osoite: Savontie 13, sukujuhlatapahtumien keskipiste.

HOTELLI-RAVINTOLA SAVONSOLMU

Osoite:Toikantie 9.

Klo 12.30-15.30 Juhlava noutopöytä Jäävuori-salaatti, tonnikala,

tomaatti, kurkku, porkkana-raaste, ananas,   raejuusto, paprika,

talon salaattikastike; leipää, voita margariinia. Tomaatti- mozza-

rellakala ja karjalanpaisti, keitetyt perunat, lämpimät vihannekset.

Lapsille lihapullia. Palan painikkeeksi kahvia, teetä ja keksila-

jitelma, lapsille jäätelöä. Juomana jäävesi ja kotikalja.

MAJOITTUMINEN:

Sukujuhlien sopimushotelli on Hotelli Savonsolmu, Toikantie

9, 76100 Pieksämäki, Puh. 015-22350, fax. 015-2235400,

sähköposti: booking@savonsolmu.fi

Huoneiden hinnat: 1hh 60 euroa, 2hh 80 euroa, 2hh+lisävuode

90 euroa per vuorokausi. Majoitushintaan sisältyy ilta- ja

aamusauna sekä aamiainen sekä sisäänpääsy iltajuhlaan.

Majoitusvaraukset: jokainen varaa hotellipalvelut suoraan

hotelliin 10.05.2008 mennessä. Määräajan jälkeen vapaana

olevat huoneet vapautuvat kiintiöstä yleiseen myyntiin.

Lauantai-illan ruokailuvaraukset etukäteen hotelliin 2.6.2008

mennessä. Majoitusvarauksen yhteydessä varataan ruokailut

lauantain iltajuhlaan, illalliskupongin saat saapuessasi hotelliin.

Myös ei-majoittuvien on syytä varata illalliskuponki hotellista

etukäteen. Muistathan myös erikoisruokavalion varaamisen.

Pitopöydän hintaan sisältyy pääsymaksu iltajuhlaan, ilman

ruokailua sisäänpääsy maksaa 8 euroa. Hotellin asukkaille

maksuton. Sunnuntain juhlava pitopöytä kuuluu sunnuntaipaketin

hintaan.

Pieksämäellä on toinenkin hotelli:

Hotelli Sweet Home Osoite: Torikatu 12,  76100 Pieksä-mäki,

puh. 015-611 277. info@hotel-sweethome.com, www.hotel-
sweethome.com.

Viikonlopun huonehinnat 1hh 44 euroa, 2hh 60 euroa, 3hh 85

euroa. 16 huonetta, 30 vuodepaikkaa, ei kiintiö-varausta.

Muusta kulttuuri- ja majoitustarjonnasta, kuten museoista

ja leirintäalueista ja Pieksämäen seudusta matkailukohteena voi

kysellä  Matkailuneuvonnasta, Pertin-kuja 1, 76100 Pieksämäki,

puh. 015-788 2111, www.pieksamaki.fi.
Omatoimisen matkailun kohteita voisivat olla mm. Wanhat

Weturitallit, Myllykatu 1 www.veturitallit.fi, Pöyhölän pappila,

puh. 050-3078587, Tarinamäki, Tarinamäen nukkekoti ja Sadun

ja seikkailun talo Hiekanpäänniemessä, puh. 0440-311670,

0440-3111561, www.tarinamaki.fi

Kaikenlaiset ideat, terveiset ja kysymykset sähköpostitse

Jan Sundmanille jan.sundman@pp2.inet.fi.

8
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Ensi vuonna 200 vuotta samalle
Roschierin suvulle kuulunut Mäen-
pään kartano Pieksämäellä on kes-
keinen osa kaupungin ja Stenrothin
suvun historiaa. Kartano on kohtee-
na sukujuhlilla, kun lauantai-iltana
kokoonnutaan sen pihapiiriin sten-
rothilaisen ohjelman puitteissa - mitä
se sitten onkin.

Kartanon emäntä Marja Ros-
chier-Halonen (K, Taulu 713) va-
littaa, että historian selvittelyssä ei
ole päästy alkua pidemmälle, vaikka
jonkun verran arkistotyötä on tehty,
tutkittu sukua ja käyty läpi mm.
Suomen sodan ja Suojeluskunnan
historiaa: “Tässä olisi jollekin opis-
kelijalle opinnäytetyö. Elämme kuin
museossa, mutta se sopii ajatusmaa-
ilmaan, tämä on elämäntapa. Paljon
muuta ei rakennuksissa ole nykyai-
kaistettu kuin lämmitys.”

Marja Roschier sanoo, että vaikka
kyse on vanhasta sukutilasta, sen
täytyy elää nykypäivässä. Pohjana
ovat perinteiset elinkeinot maa- ja
metsätalous, mutta lisänä on tullut
omasta harrastuksesta syntynyt rat-
sastuskoulu.

“Peltojen tuotto käytetään sen
kautta. Rehut 15 omalle hevoselle
ja vuokralaisille saadaan omalta pel-

lolta. Hevosia talliin mahtuu kaikki-
aan 28 kpl. Toimimme perinteisen
karjatalouden tavoin luomutilana,
lanta kiertää takaisin peltoon.”

Ratsastustoiminnan kehittäminen
aloitettiin vuonna 1970, jolloin karja
jäi pois. Aluksi kasvatettiin myös
viljaa, mutta kun maassa syntyi vil-
javuori, siirryttiin maataloudessa
päätoimisesti ratsastuskoulutoimin-
taan. 1987 rakennettiin maneesi,
joka oli ensimmäinen sadan kilomet-
rin säteellä. Se antoi edellytykset
ympärivuotiseen toimintaan.

“Itse olen harrastanut hevosia,
ensin olin kiinnostunut tilan työhe-
vosista maataloustöissä ja ratsastin-
kin. Vielä 1960-luvulla meillä käy-
tettiin hevosia peltotöissä. Suomen-
hevonen on minulle rakas ja olen
halunnut sitä ylläpitää. Omasta kas-
vatista kantakirjattiin 1973 Suomen
ensimmäinen suomenhevosratsuori.
Sen jälkeläisiä tallissa on nyt use-
ampiakin, keväällä syntyy taas varsa
jo kolmatta polvea.”

Joka kesä Mäenpäässä pidetään
ratsastusleirejä, joille osanottajat
tulevat ympäri maata. Talvisin käyttö
on paikallista 40 kilometrin säteellä.
Työssä ratsastuksenopettajan apuna
on harjoittelijoita ja oppisopimusop-

pilaita. Marja Roschierin mukaan
tarjontaa hevosten hoitoon riittää,
nuoret viihtyvät hevosten lähellä.

Maataloustöissä ovat apuna olleet
pojat Henrik ja Tuomas omien
opiskelutoimiensa ohella. Heinänte-
koon ja viljankorjuuseen saa vielä
urakoitsijoita. Tohtoritytär Maaria
teki Amerikan-vuosien jälkeen radi-
kaalin elämänmuutoksen miehensä
kanssa ja muutti Virtasalmelle hoi-
tamaan karjatilaa.

Kartanon vanhojen ja erikoisten
 rakennusten ylläpitoon tarvitaan
paljon käsipareja. 24 rakennuksella
kaikilla on käyttöä, joten ne kannat-
taa pitää kunnossa. Kun yhden lait-
taa, niin seuraava jo odottaa vuoro-
aan. Puurakennukset vaativat huol-
toa parinkymmenen vuoden kierto-
ajalla.

“Vaikka EU orjuuttaa paperiso-
dalla, niin hyötyä meille on ollut
siitä, että kulttuurimaisemat ja van-
hat paikat ovat tulleet yleiseen tie-
toisuuteen uudella tavalla. “

“200-vuotisjuhlat? Ehkä jotakin
keksitään...”

Jaakko Pihlaja

Mäenpään kartano vaalii vanhaa mutta elää nykyajassa

Ratsastuskoulu tuottaa itse hevostensa rehun

Marja Roschier-Halonen
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Stenrotheilla on syvät juuret mo-
nien muiden paikkojen ohella myös
tulevassa sukukokouskaupungissaan
Pieksämäellä (ks. Kivenjuuret nro
18/2006). Eräs seudun tukikohdista
on entisen maalaiskunnan alueella
sijaitseva Siilin Mylly. Moni paik-
kakuntalainen on tietoinen sen ole-
massaolosta, mutta vielä useampi ei
nykyään tunnu tietävän siitä paljoa-
kaan. Ehkäpä ympäröivä luonto on
omiaan suojelemaan paikkaa liialta
uteliaisuudelta. Siilin myllyyn ja sen
alueeseen kätkeytyy oma mielen-
kiintoinen menneisyytensä - johon
perehtymisessä kullakin sukupolvel-
la lienee edeltäjäänsä suurempi työ.

1700-luvun loppupuolelle men-
täessä olivat pienet vesimyllyt yleis-
tyneet kaikesta päättäen laajan Piek-
sämäen pitäjän joka kulmalle. Näistä
ei kuitenkaan vielä tältä ajalta löydy
tarkkoja tietoja, koska nämä kotitar-
peiksi jauhaneet pienet puromyllyt
olivat verosta vapaita. Kun myllyt
vuonna 1793 pantiin verolle, oli
silloin pitäjässä Siilin (Vilhulan
kylässä) ja Myllyjoen (Pyhityn
kylässä) tullimyllyt sekä kaikkiaan
29 kotitarvemyllyä.

Siilin Myllyn paikasta tiedetään,
että se on oston kautta siirtynyt ro-
vasti Henrik Wilhelm Poselle
vuonna 1794. Katselmuksessa vuon-
na 1796 mainitaan kuitenkin, että
Siilin Myllyä oli jo tätä ennen van-
hastaan käytetty. Myllyyn kuului
myös myllärin torppa rakennuksi-
neen. Silloisesta mylläristä maini-
taan, että hänellä oli viisi lasta ja
että hän pystyi talven yli elättämään
neljä lehmää sekä viisi lammasta.
Myllyn omistaja rovasti Pose rakensi
paikalle uuden kahden kiviparin
myllyn, jonka verollepanoa varten
mainittu katselmus toimitettiin.

Rovasti Posen leski myi myllyn

alueineen majuri Gabriel Molande-
rille (1760-1829). Tämä Suomen
sodan sankari omisti myös Mäen-
pään Kartanon, jonka hän oli saanut
lahjoituksena vaimonsa veljeltä,
eversti Torsten Tawastilta (ks. Ki-
venjuuret nro 12/2003). Siilin Mylly
ja Mäenpään Kartano siirtyivät hä-
nen jälkeensä hänen pojalleen kap-
teeni Johan Fredrik Molanderille
(1791-1862), Haapakosken ruukin
perustajalle. Kapteeni Molander lah-
joitti myöhemmin Mäenpään tilan
sekä Siilin Myllyn sisarensa pojalle,

lääketieteen ja kirurgian tohtori Jo-
han Wilhelm Roschierille (K, 1829-
1905); ks. Kivenjuuret nro 15/2004
sekä Intermezzo s. 104-106.

Tohtori Roschier korjautti ja uusi
myllyn sekä Siilin koskessa olevan
vanhan padon vuonna 1900. Mylly
toimi pääasiassa kotitarvemyllynä,
mutta siellä jauhettiin myös lähi-
kyläläisten viljoja. Mylly työllisti
tuolloin myllärin, joka  asui puron
rannalla olleessa vanhassa myllytor-
passa. Torppaa käytettiin aina 1960-

luvulle saakka erilaisiin tarkoituk-
siin, kunnes se tuhoutui tulipalossa.

Vuosina 1909-13 rakennutti Siilin
Myllyn silloinen omistaja, tohtori
Roschierin poika, tilanomistaja Jo-
han Henrik Roschier (1876-1953)
Siilinkoskeen 30 kW voimalaitoksen
ja yksilinjaisen sahalaitoksen. Voi-
malaitos oli ensimmäinen seudulla
ja siitä johdettiin sähköä paitsi Ro-
schierin omaan Mäenpään Karta-
noon, myös Pieksämäen kirkon-
kylään ja asemalle vuoteen 1919
asti. Tämän jälkeen sähköä tuotettiin

vain myllyn ja sahan sekä kartanon
omaan tarpeeseen aina vuoteen
1950. Vuonna 1917 perustettiin säh-
kövirran jakelua varten Pieksämäen
sähkö- ja myllylaitos -niminen yhtiö,
jolle siirtyi osa Roschierin omista-
mista sähkölinjoista.

Sahalaitos toimi pääasiassa koti-
tarvesahana, jonne tukkeja tuotiin
mm. uittamalla pitkin vanhaa vesi-
reittiä molempien Siilinjärvien kaut-
ta. Sahan yhteydessä toimi myös
höyläämö, jonka koneistus on 1920-

Siilin mylly:

Sukuhistoriaa ja elinkeinoelämää

Siilin saharakennus kosken vastarannalta päin; pato ja osa myllyraken-
nusta sekä savupiippu kuvan oikeassa puoliskossa.
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luvulta. Sähkölaitoksen perustami-
sesta 1913 aina kuolemaansa saakka
toimi Siilin sähkölaitteiden hoitajana
August Hänninen. Hän oli ollut
mukana myös AEG:n "monttöörien"
kanssa asentamassa sähkölaitteita
paikoilleen; osa laitteista on vieläkin
paikoillaan muistuttamassa tekniikan
kiehtovasta historiasta. Hännisen
jälkeen hoitajana toimi Uuno Ek-
lund, josta myöhemmin tuli Piek-
sämäen kauppalan sähkölaitoksen
johtaja. Säh-kölaitoksen hoitaja asui
alueella nykyisinkin olevassa tuvassa
ja sahan työväki, parhaimmillaan
kolme perhettä, asui myllyn lähis-
töllä olleessa kaksikerroksisessa
Mäntylä-rakennuksessa. Myllyn ja
sahan palveluksia käytettiin aina
1950-luvun lopulle saakka ja
höyläämökin oli toiminnassa tarpeen
mukaan. 1950-luvulta aina 1970-
luvulle saakka myllytuvassa asui
Mäenpään Kartanon metsätyönjoh-
taja Onni Mohell perheineen. Hä-
nellä oli alueella karjaa, joka kesäisin
laidunsi Siilin niemessä. Entinen
myllärin torppa, joka oli muutettu
saunaksi, puolestaan paloi 1960-
luvun alussa. Joen rantaan rakennet-
tiin sittemmin uusi sauna perheen
käyttöön.

1970-luvulla myllyn ympäristössä
nähtiin uudenlaista aktiviteettia, kun
kartano järjesti siellä paikkakunnan
ensimmäiset ratsastusleirit. Myö-
hemmin mukaan tuli myös vasta pe-

rustettu ratsastusseura. Hevoset viet-
tivät leiriläisten kanssa kesäisiä viik-
koja luonnonkauniilla alueella.

1970-luvun loppupuolella alueelle
alettiin suunnitella asema- ja raken-
nuskaavaa, joka olisi muuttanut koko
myllyn alueen rakennus- ja tiesuun-
nitelmien vuoksi. Omistajat hakivat
tällöin alueelle suojelua lääninhalli-
tukselta, ja 2.2.1979 saatiinkin
päätös Siilin Myllyn alueella olevien
kulttuurihistoriallisesti merkittävien
rakennusten suojelusta. Valtioneu-
vosto teki lopulta omistajien hake-
mukses ta  suoje lupää töksen
26.8.1982 vahvistaen Mikkelin lää-
ninhallituksen asiassa tehdyn pää-
töksen. Suojelulle katsottiin olevat
perusteita rakennushistoriallisten
arvojen sekä alueen mylly- ja teolli-
suuskäytön vuoksi.

Suojelupäätöksen myötä voitiin
aloittaa rakennusten kunnostustyöt
- joille oli jo melkoisesti tarvetta.
Epävarma ti-
lanne 1970-
luvulla oli ym-
päristön ilki-
vallan myötä
saattanut osan
rakennuksista
ja ympäristöstä
huonoon kun-
toon. Omana
työnä kunnos-
tettiin pihapii-
rissä oleva van-

ha navetta säilyttävällä korjauksella,
samoin entisöitiin vanha piha-aitta
sekä myllyrakennuksen hirsiosat.
Myllytupa taas kunnostettiin sisäo-
siltaan asuttavaan kuntoon. Myös
myllyn pato uusittiin puuosiltaan.
Kunnostustöitä tehtiin omin voimin
1980-90-luvuilla; 2000-luvulla ra-
kennukset saatiin pääosin entisöityä
Museoviraston, Etelä-Savon ympä-
ristökeskuksen, Pieksämäen maa-
laiskunnan ja työvoimatoimiston
sekä omistajan yhteisin voimin.

Marja Roschier-Halonen
Henrik Roschier, yrhrosc@jyu.fi

Lähteet: Pekka Lappalainen:
Pieksämäen seudun historia. osat
1-2. Pieksämäki 1961.Mäenpään
Kartanon aineisto

Osakeyhtiö
Mustakuono

”Kunnon koteja kunnon ihmisille”
…myös Pieksämäellä!

�
www.mustakuono.fi

 
/ ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia

/ jakaa apurahoja karjalaisten henkisen
toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen

asiamies Sirkka-Liisa Puranen
GSM 040 7020537

     
PS. Ostamme Ylläsjärven Tunturihotelli Oy:n ja
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Stenrothin sukujuhlien vakioesiin-
tyjällä, Juhlamarssin säveltäjällä,
kapellimestari Riku Niemellä, 40,
(H, Taulu 2318) on “hirveä rumba
päällä”: yrityskeikkoja, laivaristei-
lyjä, juhlaohjelman suunnittelua,
kevään kiertueen valmistelua - kai-
ken sen ohessa hän puuhaa saadak-
seen julkista rahoitusta myös viih-
demusiikkia soittavalle suurorkeste-
rille.

RNO eli Riku Niemi Orchestra
on konserteillaan osoittanut valta-
kunnallisen laadukkaan
viihdeorkesterin tar-
peelliseksi: viime vuon-
na 25 hengen suuror-
kesterin 25 julkista
konserttia 25 paikka-
kunnalla keräsi  42 500
hengen yleisön!

Riku Niemi esiintyy
taas ensi kesän suku-
juhlilla, nyt Tihuana
Taxi orkesterin kanssa,
Riku itse marimban
soittajana.  Marimba,
kaksi trumpettia, pa-
suuna, kitara, basso ja
rummut ja Rikun so-
vitukset Herb Albert &
Tihuana Brass -tyyli-
sestä musiikista valloittavat Savon-
solmussa lauantai-iltana.

Parhaillaan Riku valmistelee Suo-
men Hiihtoliiton 100-vuotisjuh-
lakonserttia Lahden Sibeliustaloon
Kalevalan päiväksi. “Mieluisa mutta
haasteellinen tehtävä, sillä samalla
se on promootio Lahden kisaisän-
nyyden puolesta vuoden 2013 MM-
hiihdoille.”

Haasteellinen on myös 26. maa-
liskuuta Porista alkava RNO:n kier-
tue isoilla areenoilla 12 paikkakun-
nalla. Agentsin toistaiseksi jättänyt
orkesterin solisti Jorma Kääriäinen

saa seurakseen Paula Koivuniemen
ja Kari Tapion. Kiertue päättyy  Hel-
sinkiin Hartwall-areenalle.

Viihdemusiikin 40 promilleen jul-
kisen rahoituksen korottamiseksi ja
RNO:n saamiseksi mukaan Riku on
päässyt jo keskustelemaan opetus-
ministeriön edustajien kanssa.

“En ruinaa rahaa mutta jos tuotan
kulttuuripalveluja, teen töitä ja odot-
taisin myös palkkiota. Orkesterilaki
lupaa tukea mutta portti on ollut
suljettu. Nyt on sentään mahdolli-

suus keskustella”, Riku kuvaa into-
aan ajaa asiaansa.

“Koen ylpeyttä kun saan olla mu-
kana prosessissa mitä kulttuuripal-
veluja pitää rahoittaa julkisista va-
roista. Vastaavia viihdemusiikkior-
kestereita ei ole, vaikka tarve on
ilmeinen. Viime vuosi oli ensimmäi-
nen täysi toimintavuosi, jona järjes-
timme 48 esiintymistä, joista 25 oli
isolla orkesterilla ja muut salonkior-
kesterina tai big band -kokoon-
panolla.”

RNO:n soittajat soittavat keikka-
palkalla. Riku vertaa orkesterinsa

hintatasoa, ainoaa tuloa vierellä soit-
tavaan kaupunginorkesteriin: Kun
RNO saa lipusta 30 euroa, niin toi-
nen saa 20 euron lipun lisäksi tukea
80-100 euroa.

Korkeiden tuotantokustannusten
takia hän on joutunutkin luopumaan
solistiorkesterin teemakonserteista
Konserttitalossa.

“Toivottavasti tämä on ylimeno-
kausi. Kaupallista on pakko tehdä -
 kuhmolaisetkin haluavat kuulla laa-
dukasta ja monipuolista musiikkia

kamarimusiikki-
juhliensa lisäksi.”

Tunnustusta on
toki tullut ja nyt vä-
hän rahaakin: Gra-
mexin 40 toimin-
tavuoden juhlapal-
kinnosta 40 000
eurosta Riku Niemi
sai helmikuun alus-
sa osansa kolmen
taiteellisesta toimin-
nasta palkitun muu-
sikon joukossa.
Lisäksi tuli kolmi-
vuotinen taiteilija-
apuraha.

Riku on itse saa-
nut klassisen mu-

siikin koulutuksen. Kevyen musiikin
taso on hänestä varsin korkea, onhan
meillä annettu koulutusta pitkään
Sibelius-akatemian jazzlinja ja Ou-
lunkylän pop-jazz opisto. Riku ha-
luaisi kuitenkin kehitystä mestari-
kisälli suuntaan, enemmän käytän-
nön koulutusta.

”Foorumeita pitäisi olla, niin ai-
kojen artisteille kuin tulevien nuorten
taiteilijoiden esittelyyn.”

Kellokoskella asuvan Rikun
RNO:lla on toimitilat ja orkesterilla
harjoitustila Helsingissä Suutarilassa,
jossa urheilu ja taide ovat liitossa,

12    Kivenjuuret 1/2008

Kapellimestari Riku Niemi:

Myös viihdemusiikille julkista rahoitusta



kivenjuuret_20_sivut_3-34 18.2.2008 10:12 Page 11 

Composite

C M Y CM MY CY CMY K

Australiassa pörssiin listautumi-
nen on suomalaisyritykselle ainut-
kertaista. Sen teki Savcor Group Ltd,
suomalaisenemmistöinen australia-
lainen yhtiö, joka yhdistää Savcorin
Kiinassa ja Australiassa laajentuneet
toiminnot.

Liki kolme vuosikymmentä omaa
yritystä Savossa pyörittänyt teolli-
suusneuvos Hannu Savisalo, 61,
(H, Taulu 1544) koki viime vuoden
lopulla muuttuvan maailman omassa
elämässään: Savcor Groupin globaa-
lisuus vei hänet uuden pörssiyhtiön
toimitusjohtajaksi toiselle puolelle
maapalloa, ja samalla hän sai ensim-
mäistä kertaa itselleen esimiehen,
hallituksen puheenjohtajan.

Sähköisestä korroosionestotekno-
logiasta, kännykkäklusterista ja IT-
osaamisesta mainetta saanut Savcor
tunnettiin jo aiemmin Australiassa
mm. Sydneyn oopperatalon korjaus-
rakentamisesta. Se tunnetaan myös
Brasiliassa ja Meksikossa, USA:ssa
ja Kanadassa. Euroopan toiminnot
ovat nyt keskittyneet Mikkeliin,
Ruotsiin, Saksaan ja tuotannon osalta
Unkariin.

Hannu Savisalo sanoo, että parin
viime vuoden tasatahdin jälkeen yh-
tiö kasvaa taas vauhdilla. Kiinassa
on aloittanut kolmas, matkapuheli-
mien pinnoitteita valmistava tehdas.
Australiassa toiminta on laajentunut

yritysostoin, ja Savcorilla on mah-
dollisuus pörssiyhtiön kautta hankkia
pääomia kasvuun muuallakin. Myös
idän kautta yhtiö hakee yhteyksiä
myös Venäjän kasvaville markkinoil-
le.

Savcor Group Ltd on listauksessa
myynyt 39 % osakkeista. Suomalai-
nen emoyhtiö Savcor Group Ltd Oy
jää australialaisen tytäryhtiönsä
enemmistöomistajaksi. Yhtiö val-
mistaa Kiinassa kännykän osia ja
pinnoittaa niitä. Australiassa se on
merkittävässä asemassa kaivosteol-
lisuuden ja infrastruktuurin betoni-
ja teräsrakenteiden käyttöikää piden-
tävissä investoinneissa. Yhtiöllä on
kaikkiaan noin 1 700 työntekijää.

“Savcor haluaa jatkaa kasvuaan.

Listautumisen tuomilla resursseilla
Savcor pystyy toteuttamaan suunni-
tellut yritysostot, tuotekehityksen ja
käyttämään hyväkseen Tyynenmeren
alueen kasvun tarjoamat mahdol-
lisuudet”, Hannu  Savisalo sanoo.

Globaalisuus on Savisalolle itses-
tään selvyys: “Suomen pienille
markkinoille emme ole koskaan aja-
telleet jäädä. Työtä on ympäri maa-
ilmaa, tehtävä siellä ja täällä. Asuin-
paikalla ei ole isoa merkitystä. Mitä
Mikkelissä päätetään, vaikuttaa
Meksikossa ja Kiinassa - samalla
tavalla kuin Balilla päätetään ilman-
suojelusta, se vaikuttaa meillä.”

Savisalo kertaa kuinka maapallo
onkaan pieni: “Ennen oli Mikkelin
maalaiskunnassa pitkä matka Mik-
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kumppaneina huoneistossa kun ovat
Malmin Palloseura ja Agentsien
manageri.

Stenrothin Juhlamarssin synnystä
Riku kertoo ajatuksen tulleen Timo
Siukoselta, joka arveli, että eiköhän
se synny. Ja syntyi: “Kiinnostuin
historiasta, Ruotsi-Suomen suurval-
ta-ajalta selvitykset esi-isä Erik
Stenrothin vaiheista ja ansioista jäi
mieleen. Olin tehnyt Mari Palolle
sovituksen vanhasta virrestä Taa-

lainmaalta, ja näistä syntyi visio,
ohjelmallinen ja seremoniallinen
marssi, jossa koraali ja rummutus
soi.”

Rikun puoliso Lea Pekkala oli
yksi Avantin perustajajäseniä. Nyt
työmaana hänellä on barokkiajan
jousisoittimilla soittava Rantatie-
kvartetti sekä vapaan sellotaiteilijan
tie. Lisäksi hän toimii kouluavusta-
jana Keravalla.

Perheen lapsista vanhimmat ovat

löytäneet omat polkunsa. Lean tyttö
Oona opiskelee Ypäjällä tähtäimenä
ratsastuksen opettaja. Rikun Jasmin
on aloittanut Tukholmassa Kultura-
ma-esiintyjäkoulussa, jossa paino-
tuksena on musikaali. Nuorimmat
Inka-Maaria ja Joonatan jatkavat
koulunkäyntiä.

RNO:n tiedot löytyvät osoitteesta
www.rikuniemiorchestra.com .

Jaakko Pihlaja

Viekö listautuminen Savisalot Mikkelistä Australiaan

Savcor Groupin idäntoiminnot Sydneyn pörssiin

Sydneyn maisema avautuu Savisalon parvekkeelta.
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keliin. Matkalla piti joskus yöpyäkin.
Nyt kauimpaan paikkaan Uuteen
Seelantiin pääsee runsaassa vuoro-
kaudessa. Ennen kirjeet viipyivät
matkalla päiväkausia. Nyt rahat vaih-
tavat pankkitiliä sekunnissa maan-
osasta toiseen.”

Matkustamista hän ei koe lainkaan
raskaana, lennot sujuvat öisin. “Olen
synnynnäinen maailman matkaaja.
Minulla on huono ajan taju, enkä
kärsi jet lagista. Kun laskeuden aa-
mulla aikaisin    Australiaan, olen jo
kymmeneltä töissä.”

Hannu ja Ulla Savisalon kolme
poikaa ovat kaikki vahvasti mukana
yrityksen pääomistajina, valmistu-
neet ja valinneet postinsa.

Vanhin Iikka  Australian yhtiön
hallituksen jäsenenä vastaa yritys-
ostoista ja rahoituksesta. Tuukan
vastuulla on koko tuotekehitys ja
hän asuu Suomessa kuten nuorin
Attekin kontrollerina.

Elämä ei ole pelkkää bisnestä,
vaan Mikkelin kulttuuri- ja urhei-
luelämässä Savisalot ovat vahvasti
mukana. Balettien lisäksi he ovat
tuoneet Mikkeliin kiinalaisen sir-
kuksen viime vuoden loppiaisena.
Tänä vuonna he eivät sitä ehtineet
järjestää mutta lupaavat sirkuksen
palaavan, niin fantastinen se oli.

“Mikaeli Oy:n osakkaina ja talon
ravintoloitsijana olemme lisäänty-
vässä määrin mukana.”

Ulla Savisalon mielestä on kult-
tuuriteko tuoda nyt maaliskuussa
Suomeen venäläinen Eifman Ballet,
jota ei vuosikymmeniin ole nähty
Suomessa. Venäjän johtava nyky-
koreografi Boris Eifman tuo Mik-
keliin maaliskuun puolivälissä kaksi
koko illan balettia, Tshaikovski -
Elämän ja kuoleman mysteeri ja
Venäläinen Hamlet.

“Tavoitteemme on tuoda ihmisille
kokonaiselämyksiä, huippuohjelma,
ruokailu ja tunnelmaan sopivat tilat”,
Savisalot kuvaavat innostustaan.

Moskovassa Savisalot tapasivat
yhden arvostetuimmista kapelli-
mestareista Aleksandr Sotnikovin,

joka parhaillaan valitsee orkesteria
Ballet Mikkelin esityksiin. Ulla Sa-
visalo sanoo, että hän on ainutlaatui-
nen Tshaikovskin tulkitsija ja johti
eri sävelmistä kootun balettiesityksen
viimeksi Berliinin valtionoopperassa.

Matkalla neuvoteltiin myös ensi
syksyn baletin ohjemiston vaihtoeh-
doista. Syksyn balettiesitykset ovat
1.-5. lokakuuta. Ohjelmatiedot löy-
tyvät netistä.

Helmikuussa Mikkelissä järjes-
tetään myös ensimmäinen miesten
squashin ammattilaisturnaus, Savcor
Finnish Open.  Naisten vastaava
kilpailu on järjestetty jo vuodesta
1986. Ensi kesänä jaetaan jälleen
myös Millennium-teknologiapal-

kinto, jossa Savcor on yhtenä pää-
sponsorina.

Australiaan asettuminen on Savi-
saloilta sujunut sutjakkaasti.

“Sydney on iso kaupunki, 4,5 mil-
joonaa asukasta. Kokoonsa nähden
se on siisti ja viihtyisä, palvelut ovat
korkeatasoiset ja ihmiset varakkaita.
Se on myös monikulttuurinen, val-
tavasti siirtolaisia, joilla on omat
yhdyskuntansa alkuperäisiä kulttuu-
reita ylläpitämässä. Kukaan ei taa-
tusti katso asioidessaan, onko tiskin
takana olevan ihmisen ihonväri mus-
ta tai keltainen”, Hannu Savisalo
kuvaa sikäläistä elämänmuotoa.

Jaakko Pihlaja

14    Kivenjuuret 1/2008
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Atis Rozentals on poissa. Hänen
mukanaan katkesi eräs linkki kahden
maantieteellisesti läheisen mutta
toisilleen silti verraten tuntematto-
man kansakunnan väliltä. Nimi Ro-
zentals merkitsee latvialaisille ennen
kaikkea “kultakauden”, 1900-luvun
taitteen taidetta, ja niille suomalai-
sille, jotka sen tuntevat, se merkitsee
yhtä latvialaisen taiteen huipuista
ja samalla tärkeää kytkentää suo-
malaisten ja latvialaisten välillä.
Viittaus koskee Atis Rozentalsin
isoisää, taidemaalari Janis Rozen-
talsia, joka oli vuodesta 1903 kuo-
lemaansa 1916 asti naimisissa suo-
malaisen laulajattaren Elli Forssel-
lin kanssa. “Ensi kertaa kai nämä
kansat yhtyvät niin jaloilla edusta-
jille - tästä tulee ihanata taidetta
tulevaisuudelle!”, kirjoitti Elli isäl-
leen rakkautensa huumassa syksyllä
1902.

   Atis Rozentals ei koskaan tun-
tenut kuuluisaa isoisäänsä, mutta
isoäitiinsä Elliin hän, samoin kuin
vanhempi veljensä Janis Lauris,
ehti lapsena tutustua. Näin hän tuli
jo varhain tietoiseksi suomalaisista
sukujuuristaan. Hänen isänsä Mike-
lis Rozentals, taidemaalari hänkin,
oli kahden sisarensa tavoin oppinut
äitinsä kieltä ja pystyi seurustele-
maan suomeksi suomalaisten suku-
laisten kanssa; toisen maailmanso-
dan aikana hän jopa käänsi latviaksi
Erkki Palolammen maineikkaan
Talvisodan kuvauksen “Kollaa kes-
tää”, josta muutama kappale säästyi
perheen kätköissä halki neuvosto-
ajan puhdistusten.

   Atis Rozentals oli perinyt tai-
teellisia taipumuksiaan tietenkin
isältään mutta myös äitinsä Fausta
Strautinan taholta; hänen äidinpuo-
leinen serkkunsa Bruno Strautins
on Latvian johtavia kuvanveistäjiä.
Arkkitehdin ura oli Atis Rozental-
sille luonnollinen valinta, ja arkki-
tehdin hän löysi myös puolisokseen;

sitä paitsi hänen si-
sarestaan Ievasta tuli
sisustusarkkitehti.
Kun arkkitehtiryhmä
silloisesta Neuvosto-
liitosta pääsi 1960-
luvulla vierailemaan
Suomeen, nuori Atis
Rozentals oli muka-
na ja sai nähdä suo-
malaista arkkitehtuu-
ria sekä muun muas-
sa tutustua henkilö-
kohtaisesti isänsä
serkkuun Aarne Er-
viin, yhteen Suomen
johtavista arkkiteh-
deistä. En osune har-
haan, jos sanon että
tämä kontakti oli Atis
Rozentalsille myö-
hemminkin merkitsevä.

   Kun Neuvostoliitto 1990-luvun
alussa alkoi rakoilla ja vapaammat
tuulet puhaltaa myös Baltiassa, syn-
tyi myös Suomen suuntaan joukko
ystävyysseuroja, Latviaan Biedriba
Somija Latvija. Tuntuu selvältä, että
Atis Rozentals oli alusta lähtien
mukana, seuran varapuheenjohtaja-
na ja sittemmin puheenjohtajana,
kun ensimmäisestä puheenjohtajasta
Anna Ziguresta oli tullut uuden
itsenäisen valtion suurlähettiläs Hel-
sinkiin. Samoihin aikoihin, keväällä
1990, perustettiin Helsingissä Lat-
viaan ja sen kulttuuriin suuntautunut
yhdistys, joka otti nimekseen Ro-
zentals-seura näiden maiden yhteyttä
erityisesti vaalineen perheen mu-
kaan. Atis Rozentals oli monin ta-
voin yhteydessä tähän seuraan, ja
sittemmin hän kävi puolisoineen
useaan otteeseen Suomessa tapaa-
massa ystäviään ja sukulaisiaan,
opettelipa jonkin verran suomen
kieltäkin. Vielä enemmän sitä opet-
teli hänen vaimonsa Vija Tuma, jo-
ka on monen vuoden ajan toiminut
suomen opettajana Riiassa; heidän

tyttärensä Aija puolestaan asui su-
kulaisten luona Espoossa kokonai-
sen lukuvuoden ja kävi siellä yhden
lukioluokan, tietenkin suomen kie-
lellä, jonka kääntämisestä hän on
sittemmin löytänyt myös toimeentu-
lonsa.

   Atis Rozentals nähtiin hyvin
usein siellä missä Latvian ja Suomen
lämpimät suhteet saivat ilmaisunsa,
olipa kysymys korkean tason valtio-
vierailuista, näyttelyistä tai vähem-
män muodollisesta yhdessäolosta.
Hienostuneena ja vaatimattomana,
taiteellisesti kultivoituneena persoo-
nallisuutena hän sai isoäitinsä koti-
maasta monia arvostavia ystäviä.
Olen iloinen ja kiitollinen, että sain
tuntea hänet niin monien vuosien
ajan, ei vain sukulaisena, jonka ole-
massaolon olin tiennyt lapsuudestani
asti, vaan myös henkevänä, monitie-
toisena ja aina palvelualttiina ys-
tävänä.

Anto Leikola
Rozentals-seuran puheenjohtaja
1990-2000
(H,Taulu 1833)
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Atis Rozentals  1935-2007

 Atis Rozentals ja puolisonsa Vija Tuma.
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Kesinä 1854 ja 1855 vaikutti Suo-
menkin rannoilla ns. Itämainen sota,
josta on muistoksi jäänyt laulu Oo-
lannin sodasta sekä engelsmannilta
vallattu tykkivene Kokkolan kau-
punkiin.

Vihollisen meininkinä oli tunne-
tusti ampua murskaksi ei vain yhtä
vaan useitakin fästninkejä. Yksi
näistä oli Viapori, sittemmin myös
Suomenlinnaksi nimitetty “Pohjolan
Gibraltar”, joka Suomen sodassa
vajaata puolta vuosisataa aikaisem-
min oli antautunut ajoissa ja säästy-
nyt siten pahemmalta hävitykseltä.
Pommitus elokuussa 1855 olikin
sitten sitä mahtavampaa, joskin ny-
kyaikaisiin hävitysmittoihin verrat-
tuna vaatimatonta ja melkeinpä kilt-
tiä.

Elokuun 6. päivänä ankkuroi 77
englantilaista ja ranskalaista alusta
Viaporin edustalle, sopivasti puolus-
tajien tykinkantaman ulkopuolelle,
ja 9. päivänä ilotulitus sitten alkoi.
Kaikkiaan ammuttiin Viaporiin vi-
rallisen tiedotteen mukaan n. 20 000
laukausta. Linnoituksen urheista
puolustajista kaatui 44 ja haavoittui
115; kirkko ja useimmat varsinaiset
linnoituslaitteen säilyivät ehjinä.

Mitä järkeä koko pommituspuu-
hassa oli, sen saattoi tietää vain eng-
lantilaisen laivaston amiraali, jos
hänkään. Mutta ennen kaikkea Hel-
sinki säästyi. Ihmiset saattoivat pa-
lata kuormineen koteihinsa ja Esp-
lanadille leiriytyneet perheet vetäy-
tyä taas neljän seinän suojaan.

Tapahtumilta ei puuttunut todis-
tajia. Pitkän ja eloisan kuvauksen
noista epätavallisista hetkistä Hel-
singissä julkaisi August Schauman
muistelmakirjassaan “Kuudelta vuo-
sikymmeneltä”, eikä hänen kerto-
muksensa jäänyt ainoaksi.

Eräs vaatimaton pommituksen
silminnäkijä oli 18-vuotias nuoru-
kainen Theodor Forssell (H, Taulu

1818), joka oleili erään tuttavan
majurin luona Rastbölessä, nykyi-
sessä Rastilassa, jonkin matkan
päässä Helsingistä. Päästyään todis-
tamaan jännittävää tapausta, aivan
oikeaa sotaa, hän kirjoitti asiasta
innostuneena Emeli-sisarelleen Pa-
dasjoelle. Tämä ruotsinkielinen kirje
on vaeltanut sukuarkistosta toiseen
ja ansaitsee hyvinkin tulla suomen-
noksena toistetuksi Kivenjuurissa,
olihan Forssellin sisarusten isoäiti
Ulrika Lovisa Stenroth vänrikki
Erik Stenrothin pojantytär.

Theodor Forssellista tuli aikanaan
lääninagronomi ja maanviljelyshal-
lituksen sihteeri, mutta vaikka hän
eli vielä yli puoli vuosisataa, vuoteen
1909, uusia pommituksia hän ei enää
koskaan päässyt näkemään. Niin
syvä rauha vallitsi maassa.

Rastböle 24.8.1855.

Parahin Emeli!
Juuri nyt tuli majuri tänne, niin

että voin saada kirjeen postiin. Se
oli jo vähällä jäädä kirjoittamatta,
koska luulin, ettei tulisi mitään kyy-
tiä kaupunkiin.

Suurkiitos viime kirjeestäsi. Sitä
voidaan todella sanoa huvitteluksi
niin että tuntuu; oikein tuli vesi kie-
lelle, kun sai “katsoa muttei koskea”
niin paljon hauskuutta; en voinut
kuvitellakaan, että Padasjoella saa-
taisiin aikaan jotakin sellaista Kui-
tenkin onnea hyvälle jatkolle!

Saatpa uskoa, että minultakaan
ei aivan puutu kerrottavaa, vaikka
huvini ovat luonteeltaan sotaisem-
pia. Olen nimittäin, kuten tiedät,
ollut silminnäkijänä suuressa maa-
ilmanhistoriallisessa tapahtumassa,
Viaporin Pommituksessa.

Antaakseni kertomukselleni
enemmän selvyyttä ja pontta aion
edetä kronologisessa järjestyksessä.
Torstaina 9. elokuuta kuulimme aa-

mulla kauheaa kanuunanjyskettä,
niin että haistoimme palaneen käryä,
kuten sanotaan, ja totesimme, että
varmasti jotakin vakavaa oli kysy-
myksessä, minkä tähden majurska
päätti lähteä kaupunkiin ja tarjosi
kyytiä minullekin. Mutta miten olla-
kaan, ennen iltaa ei lähdöstä tullut
mitään.

Matkalla tapasimme miehen, joka
tuli kaupungista jauhokuorman
kanssa. Vasta silloin saimme tietää,
että aavistuksemme oli ollut oikea
ja että linnoitus oli liekeissä mutta
kaupungilla ei toistaiseksi ollut
mitään vaaraa. Edempänä meitä
vastaan tuli koko joukko kuormia,
joissa kuljetettiin tavaroita pois kau-
pungista, ja pian aloimme nähdä
myös tulenkajoa linnoituksesta.

Tullessamme perille oli jo melkein
pimeää, ja ammuttiin enää vain ra-
ketteja ja silloin tällöin muutama
pommi. Oli hiukan kaameaa tulla
kaupunkiin. Siellä täällä näkyi nel-
jän sotilaan kantamia paareja, joilla
makasi joku haavoittunut linnoituk-
sesta, huonekaluja ja muita tavaroita
ajettiin kuormittain pois kaupungis-
ta, ja raketit piirsivät kaarensa il-
maan kuin vaeltavat tähdet.

Myöhemmin menin ylös vuorille,
jotka vielä silloin olivat täynnä vä-
keä. Sieltä saattoi selvästi nähdä
ensin kirkkaan tulen, kun raketti
syttyi, sitten se kohosi ylös perässään
tulipyrstö, joka pieneni pienenemis-
tään ja näytti lopulta loistavalta
pisteeltä, kunnes katosi linnoitukses-
ta nousevaan savuun.

Se ensimmäisestä päivästä! Per-
jantaina seurasi jatkoa samaan ta-
paan, ja lauantaiaamuna koko ka-
laasi oli lopussa. Lauantai-iltana
olimme jo valmiit ottamaan laukut
selkään ja marssimaan pois, kun
Mamma ja rouva Tötterman saapui-
vat hämmästykseksemme ja iloksem-
me. Olet varmaan jo kuullutkin siitä,
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miten me sitten siirryimme pois ja
taas takaisin ja miten vihollinen
lähti tiehensä, niin että siitä asiasta
ei ole mitään kerrottavaa.

Nyt seuraa kertomukseni toinen
osa. Se käsittelee käyntiä Viaporissa.
Viime torstaiaamuna ajoimme nimit-
täin me kolme - majurska, Arvid ja
minä - jälleen kaupunkiin, mennäk-
semme katsomaan linnoitusta. Mei-
dän piti matkustaa sillä Höyrylai-
valla, jota Majuri Stjerncreutz ohjaa,
mutta se ei kulkenut ennen kuin seu-
raavana aamuna, joten saimme
odottaa siihen asti.

Linnoituksessa oli aika kamalan
näköistä, vaikka paljon olikin jo
siistitty ja korjattu; kaikkialla oli
jälkiä pomminkuopista, jotka oli
täytetty, pomminsirpaleita lojui ym-
päriinsä tai niitä oli kerätty kasoiksi;
otin mukaani kaksi sirpaletta, jotka
näyttivät olevan suurimmista pom-
meista.

Viaporin miehistö ei juuri liene
kunnostautunut pommituksen aika-
na; sen sijaan että olisivat torjuneet
tulta he olivat murtautuneet kapak-
koihin ja juoneet päänsä täyteen
sekä varastaneet ja lyöneet rikki
kaiken käsiinsä osuneen, niin että
moni oli menettänyt omaisuutensa,
vaikka asuinrakennus olikin säästy-
nyt tulelta. Tämä ei kylläkään ole
niin merkillistä, sillä linjapataljoona
ja varuskuntapataljoona, jotka on
sijoitettu sinne, lienevät kehnoimpia
mitä ylipäänsä on olemassa.

Nyt loppuu paperi, niin että mi-
nun on lopetettava tällä kertaa. Ter-
vehdi kaikkia ja pyydä Miniä kiiruh-
tamaan kirjeen kanssa, kuten lupasit,
ellei se jo ole lähetettykin, minä olen
kamalan utelias

Theodor

Huomenna on Loviisan päivä,
jolloin Sinä kai taas saat pitää
yhtä hauskaa.

Anto Leikola (H, Taulu 1833)
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Suomalainen siirtolaisuus 1960-
 ja 1970-luvun vaihteessa paremman
elämän toivossa lahden taakse
Ruotsiin kosketti yli 300 000 suo-
malaista. Heidän joukossaan olivat
myös Voitto ja Aino Varpula (S,
Taulu 3301), jotka kahden lapsen
kanssa muuttivat Göteborgiin.
Nuorin poika syntyi jo vieraalla
maalla.

Enää naapurimaa ei tunnu vie-
raalta vaan perhe, joka on kasvanut
8 lapsenlapsen kokoon, on kotiu-
tunut vajaan sadan kilometrin
päähän Göteborgista. Kun lapset
perheineen asettuivat Överlidan
seudulle, myös vanhemmat päättivät
pysyä uudessa kotimaassa toisin
kuin lukuisat paluumuuttajat.

Volvolla pisimpään elämäntyönsä
tehnyt Voitto Varpula, 63, sanoo,
että monet suomalaisperheet ovat
lähteneet. Heillä on vielä yksi tutta-
vaperhe Göteborgissa, jossa käy-
dään. Yhteydet Suomeen ovat kui-
tenkin vahvat - entinen vuokraisäntä
ja -emäntä Tampereella on vuotuinen
kyläpaikka - vaikka sukulaiset ovat
jääneet etäisemmiksi.

Varpulat tapasimme myös Mikke-
lin sukujuhlassa, ja aikomuksena
heillä on tulla myös Pieksämäelle,
jos vielä työssä olevan Ainon loma
sopii aikatauluun.

Lammilla syntynyt, Turengissa
koulunsa käynyt ja Hämeenlinnan
kauppaopistosta 1966 merkonomiksi
valmistunut Voitto Varpula työsken-
teli aluksi Tampereella TVH:n piiri-
konttorissa hoitaen tietokoneella
varastoa, mutta sitten työ siellä tys-
säsi. Vaihtoehdoksi tuli muutto Gö-
teborgiin jäätelötehtaan varastomie-
heksi - nelinkertaisella palkalla mitä
Suomessa sai.

“Opiskelin iltaisin kieltä, täällä
oli pakko oppia. Kun oli kova halu

eteenpäin, niin opin nopeasti. Sitten
matematiikkaa ja lisää ATK:ta. 1976
menin Volvolle sisäiseen valvontaan
ja kustannuslaskentaan, jossa olin
27 vuotta systeemikehittäjänä. Ala
on kauheasti kehittynyt, mutta hyvin
on mennyt.”

Myös Aino Varpula, 61, oli aluk-
si töissä Volvolla. Kun perhe maa-
seudulla kasvaneena päätti muuttaa
maalle Kinnaan 30 kilometriä Göte-
borgista, hän kouluttautui perushoi-
tajaksi. Nyt Överlidassa työpaikka
- yötyö - on vanhusten hoitolaitok-
sessa, jota uhkaa lakkauttaminen

Lapset, systeemikehittäjä Petri,
 40, jolla on oma firma, ja Götebor-
gissa työskentelevät autonkuljettaja
Anne, 39, ja systeemiteknikko Mar-
kus, 35, ovat löytäneet puolisonsa
ruotsalaisista. Heillä suomenkieli
on säilynyt, mutta heidän lapsensa
eivät enää kieltä hallitse vaan ovat
ruotsalaistuneet.

Överlidaan Varpulat muuttivat
1998, kun edellisvuonna järven ran-
nalta hankittu kesämökki rakennet-

tiin uudelleen asuttavaksi. “90 kilo-
metrin työmatka virka-autolla tuli
raskaaksi, pari viimeistä vuotta sain-
kin tehdä päivän viikossa kotona
2003 pääsin 59-vuotiaana työsuhde-
eläkkeelle.”

“Kissa ja koira, niiden kanssa
pelleilen”, Voitto nauraa. “Labra-
dorin noutaja on palkka tyttäreltä,
jonka koira sai seitsemän pentua.
Tyttö myös hoitaa sen, jos johonkin
lähdemme.”

Varpulan harrastus on postimerk-
kien kerääminen ja huutokauppa:
“Ostan kilotavarana, pesen ja käyn
huutokauppaa Tradera.com:issa.
Suomalaiset uudet postimerkit me-
nevät hyvin kaupaksi. Siinä menee
neljä tuntia päivässä.”

Tärkeä yhteys entiseen kotimaa-
han on digitaalinen Suomen TV,
jonka kaveri hankki hänelle neljä
vuotta sitten.

Jaakko Pihlaja
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Stenrothilaista siirtolaisuutta:

Varpulat jäivät työn perässä Ruotsiin

Kuvassa mukana vasemmalta lukien ylärivi: Maria, Aino, Markus, Voitto,
Sofie, Paula, Leif ja Anne,alarivi: Samuel, Zeb, Moa, Cornelia ja Alina.
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Marston Hill Ruotsin Mullsjös-
sa? Interkulturellt Centrum för Livs-
kvalitet? Anglo-amerikkalainen
kulttuurikeskus? Englantilaissyntyi-
set Allwoodit?

Mitä tekemistä kaikella tällä on
Stenrothien kanssa? Sitä kävimme
selvittämässä paikan päällä, Vät-
tern-järven eteläpäässä, lähellä
Jönköpingiä pienessä Mullsjön kun-
nassa, mukana puolisoni Mirja ja
hänen Ruotsissa Karlstadissa asuva
veljensä Olli Cathrin-vaimoineen.

Göteborgin yliopiston lingvistii-
kan professori Jens Allwood, 60,
(H, Taulu 2088) kirjoitti edelliseäsä
Kivenjuurten numerossa “Who are
the Allwoods”, keitä ovat Allwoodit
ja millaista on saada sukukontakte-
ja. Selvitys paljasti sukuyhteyden:

Henrik Stenrothin pojan, Haapa-
niemen sotakoulussa palvelleen ma-
juri Reinhold Stenrothin tyttären,
Minette Sneckenströmin tyttären
Josefinan tytär Aina Åkerhjelm
oli hänen isoäitinsä.

Paljastui, että kuivan tiedemiehen
sijaan isäntämme on valloittava
persoona, maailmankansalainen,
jolle eri kulttuurit ovat tärkeitä in-
nottajia.

Isoisä Charles Allwood aloitti
kielikurssit ja isä Martin Allwood
laajensi toimintaa monikulttuurisek-
si. Hänen kuoltua 1999 Jens hankki
muutaman vuoden hiljaiseloa viet-
täneen kurssikeskuksen omistuk-
seensa. Hän jatkaa kesätoimintaa,
vaikka kuvaakin keskuksen ylläpi-
toa kalliiksi harrastukseksi profes-

suurinsa ohessa. Paikka on avoinna
ympäri vuoden, itse hän ehtii sinne
viikonloppuisin, usein ystävänsä ja
työtoverinsa Elisabeth Ahlsénin
kanssa. Talvisin ylläpidosta vastaa
joku ulkomainen opiskelija, nytkin
unkarilainen nuorukainen.

Paikka on saanut uuden toimin-
tatavan myötä myös uuden nimik-
keen: Monikulttuurinen elämänlaa-
dun keskus. Se välittää ajatuksia
koko maailmasta järjestämällä eri
kulttuureja käsitteleviä seminaareja
ja kursseja, taideopetusta, esperan-
tokursseja sekä erilaisia fyysisiä ja
henkisiä toimintoja kuten vaelluk-
sia, melontaa, meditaatiota ja joo-
gaa. Ohjelmat ja yhteystiedot löy-
tyvät netistä www.marstonhill.com.

Jaakko Pihlaja
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Stenrothilaista monikulttuuria:

Kielikursseista elämänlaadun keskukseksi

Under en fredagkväll och lördag-
förmidda i october 2007 fick jag
möjligheten att reda ut detta till-
sammans med min man Olli och
hans syster Mirja och hennes man
Jaakko. Marston Hill har sedan
1924, då Charles Allwood grunda-
de verksamheten, varit ett interkul-
turellt centrum där verksamheten
har bestått dels av undervisning i
engelska och anglo-amerikansk kul-
tur dels av konstnärlig, litterär och
samhällsvetenskapliga teman.

Idag drivs Marston Hill av Char-
les sonson Jens Allwood. Många
forskare och konstnärer från hela
världen har besökt denna gård och
på senare år innefattar verksamhe-
ten också olika aktiviteter och lä-
rande i hur man uppnår en högre
livskvalitet. Kurser för både kropp

Marston Hill och släkten Stenroth
 - vad har de gemensamt?

Jens Allwoodin kartano Marston Hill on monikulttuurikeskus.
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och själ finns här att tillgå, t.ex.
yoga, kanoting, dans, qi gong och
även mat, musik och konst från hela
världen. Dessutom finns kurser med
inriktning på interkulturella frågor,
språk och kommunikation.

Vi hade blivit inbjudna till Mars-
ton Hill i Mullsjö utanför Jönkö-
ping. Vi skulle tillsammans med
Mirja och Jaakko besöka Jens All-
wood för att få reda på hur vi var
släkt. Jag hade läst på nätet om detta
mångkulturella ställe och letat upp
en vägbeskrivning. Konstigt, tyckte
jag, att man inte tidigare hört något
om Marston Hill. Det verkade vara
ett intressant ställe med massor av
influenser från olika håll och det
var en professor i lingvistik som
drev stället. Eftersom jag själv är
språkintresserad så såg jag fram
emot att få mer information om
gården och ägaren och hur han var
kopplad till släkten Stenroth.

Vi är lite försenade och kliver på
i huvudbyggnaden och möts av en
välkomnande Jens Allwood samt
hans vän och kollega vid Göteborgs
universitet, Elisabeth Ahlsén, även
hon professor i lingvistik. I vardags-
rummet brinner den härliga braska-
minen. Den varma glöggen värmer
min frusna kropp och jag förstår att
kvällen kommer att bli intressant i
detta mycket trevliga sällskap. Vi
konstaterar att på något sätt är vi
avlägsen släkt med varandra och
att vi ska reda ut det under kvällens
lopp. Vi sätter oss vid ett stort mid-
dagsbord i matsalen, som innehåller
målningar, tavlor och skulpturer av
Jens släktingar. Jens berättar att han
rest i Finland och överraskar oss
med sina kunskaper i det finska
språket och hur han kopplar ord till
andra språk. Jag som gammal
“latinare” tycker detta är kul.

Upprinnelsen till detta besök var
ett inslag i tidningen “Kivenjuuret”
- och eftersom det är en pluralform
så borde väl tidningen heta “Sten-
rötterna” på svenska, konstaterar
Jens glatt. I alla fall hade han där

undrat hur man får tag på släktkon-
takter och på den vägen var det.

Under kvällens goda middag får
vi höra mycket historia om Jens
Allwoods far och farfar och allt fina
arbete med Marston Hill. För att

från början förklara kopplingen till
Finland och “Stenrötterna” så kan
vi börja med Augusta Josefina
Lindeström Sneckenström (1846-
1928) som var gift med Hjalmar
Åkerhjelm (1844-1923) från Got-
land i Sverige. Augusta Josefina
från Borgå i Finland var dotter till
Minette Sneckenström (1819-
1855) vars far var majoren Rein-
hold Stenroth, som tjänstgjorde i
Haapaniemi. Reinhold var i sin tur
son till Henrik Stenroth.

Hjalmar Åkerhjelm som alltså
föddes i Sverige gjorde en resa till
Finland i öppen båt och han träffade
Augusta Josefina Sneckenström och
de fick en dotter som hette Aina
Åkerhjelm (1872-1962). Hjalmar
förvärvade området i Mullsjö som
senare fick namnet Marston Hill.

Charles Samuel Allwood
(1874-1955), Jens farfar, föddes i
Birmingham och han var en bonde-
son på farmen Marston Green. Han
hade så många som 14 syskon. Han

gick i olika college och kom 1902
till Sverige och utformade sina ideal
efter mönster av den perfekte en-
gelske gentlemannen. Han byggde
så småningom upp en aktad ställ-
ning i Sverige. Han var t.ex. Skol-

överstyrelsens konsulent i engelska
och blev känd i hela landet genom
sina engelska språkkurser i radio
som han påbörjade 1925 och varade
i 15 år.

Charles träffade Hjalmar Åker-
hjelms dotter Aina i skolan år 1905
i Göteborg och de gifte sig 1909.
År 1916 planerade Hjalmar och
Aina en engelsk park och skola på
området vid Marston Hill vars ursp-
rungsnamn var Havstenshult. Nam-
net Marston Hill fick stället efter
Marston Green i England, Warwick-
shire, Charles hemort.

År 1916 föddes också deras ende
son Martin (1916-1999) i Jönkö-
ping. Efter att fadern Charles hade
byggt upp sin aktade ställning i
Sverige så var det självklart att so-
nen skulle göra akademisk karriär.
Han kom att motsvara alla förvänt-
ningar. År 1935 skickades Martin
enligt faderns önskan till 3 års stu-
dier i Cambridge. Han studerade
litteraturvetenskap, experimentell

20   Kivenjuuret 1/2008

Martin och sonen Jens.
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psykologi och socialpsykologi. Han
hade lärare som senare blev legen-
dariska såsom t.ex. T.S. Eliot. Han
var även i Indien under år 1939 och
hans intresse för detta land fortsatte
hela hans liv. Han har bl.a. introdu-
cerat flera indiska poeter i Sverige.
Han hade många strängar på sin
lyra och han kunde titulera sig fack-
författare, skönlitterär författare,
poet, översättare, kulturdebattör,
språkpedagog, litteraturvetare samt
sociolog. Han reste till USA. 1946
och verkade där som professor i
sociologi under många år. Nämnas
kan också att han var den förste i
att göra en sociologisk-antropo-
logisk undersökning om ett helt
samhälle.

Martin var gift 6 gånger och i
det tredje äktenskapet med Inga
Jelstrup Wilhelmsen (född 1920)
föddes sonen Jens år 1947 i USA.
Han gick senare i skola i Fredrik-
stad, Norge. Under de följande fem
åren föddes Jens syster Kristin Al-
lwood som idag är en framgångsrik
konstnär i Göteborg och yngre bro-
dern Carl Martin som idag är pro-
fessor vid Lunds universitet.

Familjen Allwood är känd för en
språkpedagogisk insats av enorma
mått i svenskt kulturliv. Charles
Allwood startade den mångåriga
verksamheten Anglo American
Center på Marston Hill och många
språkpedagoger, författare och so-
ciologer från hela världen har med-
verkat under åren i de internationel-
la sommarkurserna.

Martin utvidgade skolan och drev
den vidare med engagemang av
författare och vetenskapsmän från
många länder. Jens och Carl Martin
skötte vartannat år de engelska kur-
serna från ca 1969, då deras far
hade cancer, till 1983.

När Martin dog 1999 tog Jens
Allwood över Marston Hill och
fortsatte med vissa sommaraktivi-
teter.

Kvällen börjar bli sen och jag
förundras över all den kunskap som
vår värd Jens Allwood besitter. Han
berättar också om de porträtt som
finns i matsalen där vi sitter och
om de takmålningar som så vackert
sprider ut sig ovanför våra huvuden.
Dessa planerade Aina och de berät-
tar om gårdens uppbyggnad.

Efter frukosten på lördag morgon
tar Jens med oss ut på en rund-
vandring bland gårdens tiotal bygg-
nader. Eftersom skolan samlade
både lärare och elever från många
håll i världen så behövdes fler och
fler övernattningsmöjligheter. De
flesta byggnaderna är från 1950-
talet som var den mest livliga tiden
på Marston Hill och de har var och
en sin egen historia. Jens berättar
att skolhuset intill huvudbyggnaden
har byggts ut fyra gånger. Namnet
på denna byggnad är Sommarro
eller Summer Rest eftersom alla
hus benämns på båda språken. Vi
tittar också in i bl.a. Hawk Ridge -
 Hökensås - där vi finner en under-
visningssal och en scen. I anslutning
till denna byggnad finns en liten
stig eller gång som leder fram till
ett altare där
varje besökare
kan utöva sin
egen religion
som man öns-
kar.  Vilken
underbart fin
tanke och gest
att alla är väl-
komna, tänker
jag! Vi passe-
rar Bungalo-
wen som är

byggd 1939 efter de mått som Ma-
hatma Gandhi angett som standard-
bostad för en indisk familj. Vi går
också till en plats där det finns en
stenterass som på somrarna har an-
vänts av olika teatersällskap. Bl.a.
har “En midsommarnattsdröm” av
Shakespeare spelats där. Engelska
skådespel har regelbundet uppförts
av skolans teaterförening under
många år. Den kanske mest udda
byggnaden på gården är den Kine-
siska Paviljongen, som är uppförd
1956 helt i kinesisk stil för att hedra
Hwang Tsu-Yu för hans insatser att
göra kinesisk kultur känd och upps-
kattad i Sverige genom Marston
Hill.

Byggnaderna är många och de
innehåller ett 50-tal bäddplatser så
det finns möjlighet att ta del av
många kurser, föreläsningar och
lärande i hur man uppnår en högre
livskvalitet. Stället har en egen hem-
sida .

Jag vill avslutningsvis önska Jens
Allwood lycka till med fortsättnin-
gen av Marston Hill och kanske vi
får se vår släkting någon gång på
besök bland “Stenrötterna” i Fin-
land !

Cathrin Gunnesby
Hammarö, Sverige
(S, tavlan 3686)
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Kuuluisan von Wrightien suvun
jäsen, stressitutkija ja professori
Marianne Frankenhaeuser  (1925-
2005) joutui nuorena tyttönä Hel-
singissä kokemaan sodan monen
ikäisensä tavoin. Hän vietti itse
“sotalapsena” Ruotsissa puoli vuot-
ta enon luona jo talvisodan aikana.
Kokemustaan hän sai hyödyntää
jatkosodan lopulla, kun hän toimi
suomalaisten sotalapsiryhmien mat-
kanjohtajana laiva- ja junamatkoil-
la Ruotsiin.

Kokemuksistaan ja tutkimustyös-
tään Marianne Frankenhaeuser kir-
joitti omaelämäkerrallisen kirjan
Stressparadoxen. Siinä valottuu
mielenkiintoisen perhehistorian
ohella Suomen sotaa edeltänyt aika,
sotavuodet, opiskelu ja työ Ruotsis-
sa, Englannissa ja Yhdysvalloissa
ja ennen kaikkea hänen maailman-
laajuista mainetta saanut stressitut-
kimuksensa.

“En frågeställning som engagerat
mig mer än någon annan var: 'Varför
har stress blivit ett så centralt feno-
men i vår tid?' När jag började min
forskarbana var det ännu ett ganska
obekant begrepp bland både forska-
re och lekmän. Man brukade inte
tala om att vara stressad utan använ-
de ord som orolig, ängslig, spänd,
jäktad och nervös - allt detta som
idag går under den gemensamma
beteckningen stress, där tidspress
är en dominerande faktor. Det fak-
tum att ordet stress är internatonellt
gångbart har naturligtvis bidragit
till att det fått ett så snabbt gen-
omslag. Det fascinerande är att
stress är ett lika adekvat uttryck för
att beskriva små förtretligheter i
vardagslivet som för att beskriva
stora livskriser.

Vari består då stressparadoxen?
Jo, stress är en lika viktig del av

livets svåra prövningar som av dess
lädjeämnen. Stressen är en viktig
del av de utmaningar som får oss
att växa som människor. Men kan
också medföra oöverstigliga krav
som får oss att krympa som män-
niskor och ‘brännas ut’.”

Marianne syntyi Helsingissä Tor
von Wrightin (K, Taulu 1051) per-
heen kolmesta lapsesta nuorimpana.
Isoveli, Georg Henrik, sittemmin
maailmankuulu filosofi, oli silloin
kymmenvuotias. Isä oli Suomen
rullatehdasyhdistyksen toimitusjoh-

taja, jota kiinnosti myös filosofia
ja kirjallisuus. Äiti oli ruotsalainen
Ragni Alfthan.

“Min familj har alltid känt stolt-
het över släktskapen med konstnärs-
bröderna Magnus, Wilhelm och
Ferdinand von Wright. De var
min farfars farbröder. Släkten
Wright kom från Dundee i Skott-
land. De flydde från Oliver Crom-
wells välde på 1600-talet, och ham-
nade först i Narva i Estland. Dä-

rifrån begav sig en del till Sverige,
en del till Finland.”

Ylioppilaana kesällä 1944 Mari-
anne Frankenhaeuser osallistui so-
talapsien kuljetuksiin ja muistelee:

“Barntransporterna gick antingen
med ångbåt från Åbo eller Helsing-
fors till Stockhom eller med tåg till
Haparanda. Som färdledare ansva-
rade man för grupper om fem-tio
barn, alla med en namnlapp om
halsen.

Jag upplevde mitt arbete som
färdledare som mycket ansvarsfullt,
slitsamt, men också givande. Jag
har ofta undrat över om transporter-
na per båt elle med tåg var mest
påfrestande. På båten levde man i
en ständig oro för att något av bar-
nen skulle trilla över bord och man
räknade in gruppen gång på gång.
Men även tågresorna kunde vara
påfrestande.”

Puolisonsa neurofysiologi
Bernhard Frankenhaeuser Mari-
anne tapasi Uppsalassa ja meni nai-
misiin 1946. Alkujaan saksalaiset
Frankenhaeuserit olivat asettuneet
Suomeen ja vaikuttivat mm. Kullon
kartanoissa Porvoon lähellä.

Ulkomaanvuosien jälkeen Fran-
kenhaeuserit asettuivat Tukhol-
maan, jossa molemmat olivat mm.
Karolinska instituutin professoreita
ja tutkijoita. Tytär Carola koulut-
tautui myös lääkäriksi.

“Mitt engagemang i samhällsfrå-
gor och politik växte. Vietnamkriget
blev en väckarklocka för mig som
många andra i elfenbenstornet. Ca-
rola var starkt engagerad i freds-
och antikärnvapenrörelserna och
hennes engagemang var medd-
ryckasnde. Hon, Bernhard och jag
marscherade tillsammans i åtskilliga
demonstrationer.”

Tutkijauransa alussa Marianne

Marianne Frankenhaeuser
oli sotalapsien matkanjohtajana

Marianne 18-vuotiaana.
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Frankenhaeuser oli usein ainoa nai-
nen tutkijoiden joukossa, ja söi
myös olla 70-luvulla “pakollinen”
nainen kokoontumisissa - sen hän
koki kiusallisena. Toisaalta hänen
miehensä asema Medicinska Nobe-
linstitutetissa vei hänet Nobelpal-
kintojen jakojuhliin.

Yksi hänen julkisista kannnotois-
taan Olof Palmen murhan yhtey-
dessä herätti suurta huomiota Ruot-
sissa: “Jag bemödade mig om att
vara mycket tydlig i mitt brev:
Forskningen talade för att Lisbet
Palme mycket väl hade kunnat in-
prägla Christer Petterssons ansikte
och gestalt såsom hon själv beskrivit
saken.”

Lähde: Marianne Frankenhaeus-
er: Stressparadoxen. Mitt liv och
min forskning. Atlantis 2002.

Marianne Frankenhaeuser
(1925-2005, Släktbok Intermezzo
tavlan 1056). Hennes dotter Carola
Lidén, 59, född och uppvuxen i
Stockholmstrakten, tillbringade
barndomens somrar och skollov i
Finland, mest på Kullo i Borgå hos
sina kusiner på pappas sida. Hon är
läkare, chef för Avdelningen för
arbets- och miljömedicin i Stock-
holm och professor vid Karolinska
Institutet. Hon forskar kring kemi-
kalier, hud och hälsa, och hur skad-
liga effekter kan förebyggas.

Carola Lidén är gift med Bosse
Lidén, som arbetar med miljöfrågor
i Österåker, en skärgårdskommun
norr om Stockholm.

De vuxna barnen Hanna och
Klara Lidén som båda är konstnä-
rer. Hanna, 31 år, är fotokonstnär
och utbildad vid Parsons School of
Design i New York, bor och verkar
huvudsakligen i New York. Klara,
29 år, är konstnär och utbildad vid
Konstfack i Stockholm, studerade
först arkitektur vid KTH, bor och
verkar i Berlin och Stockholm.

.

Kulttuuripolku von Wrightien
maisemiin Kuopion Haminalah-
dessa on vetänyt lähes 4 000 kävi-
jää vuoden 2007 aikana. Polulla
on ollut keskimäärin 19 kävijää
päivässä.

von Wrightien taidetta ja tiedet-
tä kuvatauluin esittelevä polku
kiertää 4,3 kilometriä Haminalah-
den vaihtelevassa maastossa taitei-
lijaveljesten maalauspaikoilla.
Syksyn 2007 aikana polulle on
saatu opasviitat Karttulantien var-
teen. Kuopion kaupungin metsä-
toimisto on rakentanut lähes 100
uutta porrasaskelmaa polulle hel-
pottamaan kulkua. Haminalahden
kulttuuripolku on nyt valmis.

Haminalahden kulttuurimatkai-
lua halutaan edelleen kehittää ja
jatkomahdollisuuksia on pohdittu
juuri valmistuneessa Kalakukko
ry:n rahoittamassa esiselvityshank-
keessa “Lintumaalareiden Suomi-
Ruotsi - yhteydet”. Ruotsin Orus-
tissa on Wilhelm von Wrightin
kotimuseo. Bohusläänin museossa
on laaja pysyvä näyttely von
Wrightien elämäntyöstä ennen
kaikkea tiedemiehinä.. Museo on
julkaissut von Wrightien tieteelli-
siä kuvituksia kirjoina ja julisteina.

Hankkeen yhtenä tavoitteena
on kehittää yhteistyötä Kuopion
seudun ja Wilhelm von Wrightin
entisen kotiseudun museoiden

kanssa. Samalla on syntynyt paljon
uusia ajatuksia siitä, mitä vielä
Haminalahdessa ja Kuopion seu-
dulla voitaisiin tehdä von Wrigh-
tien elämäntyön hyödyntämiseksi
kulttuurimatkailussa ja kotiseutu-
työssä.

Konkreettisempaa jatkoa suun-
nitellaan Kuopion kaupungin kult-
tuuritoimen ja muiden tahojen
kanssa. Ohjausryhmän vetäjänä
on Haminalahden nuorisoseuran
puheenjohtaja Jyrki Pölkki ja yh-
tenä jäsenenä amanuenssi Marian-
na Falkenberg Kuopion kulttuuri-
historiallisesta museosta.

Haminalahden kyläkunta toimii
vireästi. Sen historiapiirin tekemän
järeän kyläkirjan toinen painos on
nyt ilmestynyt ja saatavissa.

von Wrightien taideperintö
vetää väkeä Haminalahteen

Muistatko Veikko
Sariolan?

Veikko Alfred Sariola (H, Taulu
2232) oli jyväskyläläinen pankki-,
lehti- ja museomies, joka eli vuo-
sina 1892-1953 ja oli naimisissa
Henrikin sukuhaaraan kuuluneen,

Laukaan pappilan “perillisen” El-
san, syntyjään Stenrothin (1894-
1974) kanssa.

Keski-Suomen kulttuurirahasto
myönsi minulle viime syksyä 3000
euron apurahan Veikko Sariolan
elämäntyön tutkimiseksi.Toivon
saavani Kivenjuurien lukijoilta
apua ja tietoa Veikko ja Elsa Sario-

lan elämästä. Löytäisitkö kirjeitä
tai valokuvia perhearkistoistasi tai
onko sinulle jäänyt henkilökohtai-
sia muistoja, joita haluaisit jakaa?
Pienetkin muruset vievät tutkimus-
tani eteenpäin.

Timo Siukonen, Vanhan-
sillantie 6, 41660 Toivakka,

timo.siukonen@sci.fi
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Ex-puheenjohtajan uudet puuhat
Stenroth sukuseuran edellinen pitkäaikainen puheenjohtaja, toimittaja Timo Siukonen, 55, (H, Taulu 2240)

on  sukuhaaransa sukututkimuksen jatkamisen ja Helsingin Sanomain toimittajan leipätyönsä ohella viime
aikoina saanut uusia perheenjäseniä kotipihalleen ja joutunut rakentamaan eläinaitauksia. Siispä pieni tarina
on paikallaan:

Helenan eläimet norsusta alpakoihin
Mikä onkaan sellainen

eläintarina, joka alkaa intia-
laisesta norsusta, huipentuu
chileläiseen alpakkaan ja
jonka yli 50-vuotiseen ajan-
jaksoon kuuluu satoja koiria,
kanoja, kaneja, possuja, kis-
soja, kilpikonnia, lintuja, ka-
loja ja ties mitä.

 Se on Helenan eläintarina.
“Immolan lentokentällä oli

1950-luvun puolivälin jälkeen
maatalousnäyttely. Sieltä
muistan ison teltan, jossa oli
esillä valtavankokoinen har-
maa norsu. Se oli sidottu ja-
lastaan ketjulla tolppaan ja se
näytti niin surulliselta. Tunne
jäi vahvasti mieleeni. Olisin-
kohan ollut kaksi- tai kolmevuotias”, kertoo Henrikin
sukuhaaraan puolisoksi kosittu Helena Siukonen, 54,
kotonaan Toivakassa Keski-Suomessa - syntyjään
Imatran tyttöjä, Immolan rajavartiossa kasvanut.

Sieltä asti eläimet ovat kuuluneen Helenan elämään.
Immolassa tulivat tutuiksi paitsi rajalla partioineet
saksanpaimenkoirat samoin kuin varuskunta-alueen
muut koirat. Kotona oli Kille-kissaa, Pekka-kania ja
Kalle-kilpikonnaa, mutta ensimmäisen koiran - Jaana-
kettuterrierin - hän sai kymmenvuotiaana.

Siitä lähtien Helenalla on aina ollut koira. Harrastus
kasvoi kenneltoiminnaksi perheen muutettua Toivak-
kaan. Ensin rotuna oli cavalierkingcharlesinspanieleita
ja nykyisin bretagnenbassetteja eli Basset fauve de
Bretagneja.

Entä ne Chilen alpakat?
Taas tarvittiin maatalousnäyttelyä. Farmari 2005

järjestettiin Tampereella. Siellä Helena näki elämänsä
ensimmäisen kerran laama-eläimiin kuuluvan alpakan,
ja - räps! - kuin salama kirkkaalta taivaalta ensisilmäys
ratkaisi: “Tuollaisia haluan minäkin.”

Unelma muuttui todeksi 29. syyskuuta 2007, kun
Helenan ystävä Sini Honkala toi pakettiautollaan

Toivakkaan kolme alpakkaa, mustan
Negritan, vaalean Bolitan ja valkoisen
Lumen.

Niille rakennettiin autotallin ja va-
raston jatkeeksi pieni talli, jossa ne
yöpyvät. Päivisin ovi on auki. Ne voivat
mennä ja tulla mielensä mukaan.

Andien vuoristossa Etelä-Amerikassa
karaistuneet alpakat sietävät hyvin
pakkasta, joten ne viihtyvät myös
Suomen talvessa. Ankarimpia oloja
varten tallin seinään on asennettu läm-
mitin.

Neljän kuukauden tutustumisenkin
jälkeen Helena nauttii alpakoiden hoi-
dosta. Kullekin eläimelle annetaan
kerran päivässä muovikauhallinen re-
huseosta, ja sitten ne saavat syödä
kuivaheinää paalista omaan tahtiinsa ja

hörppiä ämpäristä vettä.
Alpakoiden aitaus on noin tuhat neliötä. Ne ovat

pitäjän nähtävyys. Lapsiryhmät käyvät päiväkodista
ja koulusta niitä katsomassa. Toivakan päätiellä autoi-
lijat saattavat hiljentää vauhtiaan, jopa pysähtyä ja
ottaa valokuvia.

Onko Helenalla vielä toteutumattomia eläinunelmia?
“En uskalla vastata, sillä artikkelin kirjoittaja on
puolisoni!”

Timo Siukonen

Chilestä tulleet Bolita vasansa Lumen
kanssa sekä Negrita viihtyvät hyvin
Suomen talvessa.
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Talkoolaisia tarvitaan!
Sukujuhlan järjestelyissä Pieksämäellä

tarvitaan talkooapua perjantaista
sunnuntaihin. Mikäli voit osallistua

erilaisiin pieniin tehtäviin, ilmoittaudu
Marjaana Anttilalle,

puh. 050-3760 337, sähköposti:
marjaana.anttila.tk@kolumbus.fi
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Hälisevä lapsijoukko on tulossa
koulusta. Selkäreput lekkuen, suk-
senkannat läiskien noustaan vii-
meistä vastamäkeä ennen minun
kotiani, jonka punainen päätyseinä
jo pilkottaa puiden lomasta.

“Kukkuu!” kajahtaa sil-
loin lumisesta kuusikosta
tien lähettyviltä.

“Isä!” minä riemastun ja
alan pienillä suksillani
rämpiä umpihangessa ääntä
kohti.

Tavoitan isän rinteen alta
niityn laidasta. Hän seisoo
suurine huovikkaineen ja
maalaustelineineen syvässä
lumessa juhlapukuisten
puiden piirittämänä. Silmä
on viivähtänyt jokaisessa
varvussa ja oksassa, mutta
tämän pienen, somaan val-
koiseen huppuun kääriyty-
neen kuusen isä on valinnut
mallikseen.

Seison äänettömänä
suksillani isän vierellä.
Seuraan tarkasti käden lii-
kettä hänen taikoessaan
harmaalle paperille hiilellä
ja liidulla taidokkaan jäl-
jennöksen tuosta luonnon
ihmeellisestä taideteoksesta.
Siitä tulee niin elävän
näköinen, että odotan vain,
milloin sen oksalta vierähtää
tuo pumpulinpehmoinen
lumikerä alas hangelle . . .

Isä maalasi usein ulkona,
suoraan luonnosta. Luminen nä-
reenpahanen, vaivainen suopetäjä
ja maahan lyyhistyvä savusauna
viehättivät omalaatuisella kauneu-
dellaan ja houkuttelivat kuvaa-
maan. Karu karjalainen suomaise-
ma tarjosi aina uutta maalattavaa,
ja hyllyvärantaiset suolammet ve-
tivät syksyin, keväin kalaukkoai-

heen pariin. Pohjois-Karjalan mah-
tavat kosket valtasivat monen mon-
ta taulukangasta isän kesäisillä
maalausretkillä.

Talvisaikaan isä maalasi enim-
mäkseen työhuoneessaan yläkerras-

sa. Se oli meistä lapsista merkillisen
puoleensavetävä paikka suurine
kattoikkunoineen ja erivärisine sei-
nineen. Saimme piirrellä siellä isän
työskennellessä, kun vain emme
pahasti häirinneet häntä. Emmekä
luullakseni häirinneet, koska piir-
täminen oli meistäkin niin hauskaa.
Koko seinien alaosa oli vuorattu

lasten “taideteoksilla”, joita isä
ylpeänä näytteli vierailleen.

Vieraiden ihmisten parissa isä
oli hiljainen ja vaatimaton. Meille
hän oli maailman paras isä. Kun
hän palasi matkoilta kotiin, juok-

simme kilpaa vastaan.
Voittaja pääsi jonon en-
simmäiseksi seuraavan
seremonian alkaessa.

Isän oli riiputettava ja
pyöritettävä jaloista jo-
kaista erikseen! Muistan
surreeni sitä, että kerran
isä huomasi minun ole-
van jo hiukan liian suu-
ren ja painavan tähän
hauskaan, mutta isän
voimille käypään leik-
kiin.  Joskus isä sieppasi
pienimmän olkapäälleen,
tanssahteli ympäriinsä
tahallisen kömpelöin
askelin ja lauloi omate-
koista lauluaan: “Tili-
tularittan, tilitularittan”.
Se oli kaikkein hauskin-
 ta.

Pieni maatilamme
tarjosi taidemaalari-isälle
terveellistä vaihtelua
maalaustyön vastapai-
noksi. Hän rakasti puu-
tarhaa mansikkamai-
neen, eikä hän koskaan
kulkenut lanttupellon ohi
sieppaamatta joitakin
rehenteleviä rikkaruo-
hoja vakojen välistä.

Heinänteko oli siihen aikaan koto-
nani pientä. Niinpä isä saattoikin
kantaa sateen uhatessa heinäruko-
jen peitteeksi keskentekoisia maa-
lauksiaan, mitkä syystä tai toisesta
eivät olleet hänen mieleisiään. Äiti
niitä sitten salavihkaa pelasteli pa-
rempaan säilöön.

Isä oli töittensä vuoksi paljon

Tilitularittan ja muita muistoja
taidemaalari-isästä E. J. Härkösestä

Enon kirkon alttaritaulun naishahmojen mallina oli
taiteilijan oma puoliso
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matkoilla. Kun leipä oli kasvavalle
perheelle hankittava siveltimellä, se
ei ilmestynytkään pöytään itsestään.
Eikä se aina niin kovin leveäkään
ollut. Sodan mukanaan tuoma pula-
aika ei ole edullisinta aikaa niille,
joitten elämä on taiteen varassa.
Pitkien sotavuosien ajalta särkyvät-
kin lapsuusmuistot sekavaksi sarjak-
si tummansävyisiä kuvia. Isän odot-
tamaton kuolema tuntui mullistavan
maailmamme. Lehdet kertoivat hä-
nen kuolleen kesken parasta luomis-
kauttaan. Muistan minäkin surreeni
sitä, ettei isä ehtinyt aloittaakaan
erästä häneltä tilattua työtä, joka
olisi ehkä vihdoinkin vienyt hänen

nimensä sinne, missä muitakin mai-
nittiin.

Moni onkin perästä päin ihmetel-
lyt, miksi isä ei aikanaan pyrkinyt
pinnalle, järjestänyt näyttelyitä, huo-
mannut mainoksen arvoa. Se joka
isän tunsi, ei kysele. Antamisen ja
ottamisen lahjaa on harvoin samalla
ihmisellä. Eikä isä ollut liikemies.
Lisäksi perhe sitoi kotiseutuun, ja
kotiseutu puolestaan oli vuosien
mittaan takonut omat selittämät-
tömät kahleensa, joista tuskin oli
halua irrotakaan. Hän oli uskollinen
syrjäiselle syntymäseudulleen Poh-
jois-Karjalalle.

Helmi Saarisalo (Härkönen)E.J. Härkösen omakuva

26

Nilsin sukuhaara on tuottanut monta tunnettua
taidemaalaria. Vähemmän tunnetuksi jäi kotiseudul-
leen uskollinen pohjoiskarjalainen taidemaalari Eino
Johannes Härkönen (N, Taulu 4110). Pohjoiskarja-
laiset tuntevat hänet parhaiten muotokuva- ja alttari-
taulumaalarina.

Joensuulaisten kotien seiniltä katselee lukematon
joukko muotokuviksi ikuistettuja aikalaisia sekä
öljyväritöinä että ilmeikkäinä hiilipiirroksina. Vii-
meistä häneltä tilattua muotokuvaa hän ei ehtinyt
aloittaakaan, kun äkillinen sydäninfarkti lopetti täy-
dessä luomisvoimassa olleen elämän.

Se olisi ollut Mannerheimin muotokuva. Sen myötä
olisi vaatimaton taiteilija ehkä tullut Etelä-Suomes-
sakin tunnetuksi.

Eino J. Härkönen syntyi Joensuussa räätäli Juho
Härkösen ja hänen vaimonsa Hanna Pesosen (N)
esikoisena 1886. Tultuaan ylioppilaaksi Joensuun
klassillisesta lyseosta hän aloitti opinnot Helsingissä
Suomen Taideyhdistyksen piirustuskoulussa ja Ylio-

piston piirustussalissa, molemmissa opettajina Eero
Järnefelt ja Väinö Blomstedt.

Keväällä 1910 hän sai Taideyhdistyksen koulusta
(nyk. Ateneum) päästötodistuksen kiitettävin arvosa-
noin, allekir-joittajina edellä mainitut opettajat.

Ajan tavan mukaan Härkönen teki opintomatkan
Pariisiin 1913. Siellä syntyneen taidokkaan piirros-
sarjan perikunta on lahjoittanut Joensuun Taidemu-
seolle. Opintojen jälkeen rauhallisiin suo-ja vaara-
maisemiin  sekä hillittyihin väreihin mieltynyt taiteilija
päätti palata juurilleen Pohjois-Karjalaan, missä hän
työskenteli kuolemaansa saakka.

Innokkaana eränkävijänä hänen mieliaiheitaan
olivat kalastus ja metsästys, suo- ja metsämaisemat,
vapaana kuohuvat kosket. Toimeentulon perustana
oli kuitenkin muotokuvamaalaus. Kasvava perhe
vaati ahkeraa sivellinkättä.

Muotokuvatilausten lisäksi  Härkönen sai tehtäväk-
seen viiden pohjoiskarjalaisen kirkon alttaritaulut
Kuusjärven, Rääkkylän, Enon, Valtimon ja Tuupo-
vaaran kirkoissa. Onnistuneimpana pidetään Enon
kirkon alttaritaulua.

Helmi Saarisalo

Taidemaalari Eino Johannes
Härkönen 1886-1944.

Vuokrataan
KELOMÖKKI
LUOSTOLLA
0400-447060

www.ni.com

• Automaatio, automaatiojärjestelmät
• Elektroniikka ja sähkötekniikka
• Ohjelmistot
• Elektroniikkateollisuus
• Teollisuuselektroniikka
• Mittaus, valvonta ja analysointi
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Urheilija, opettaja, koulunjohtaja,
pianisti, urkuri, säestäjä, kahden
veneen-, asuntovaunun-, kesämökin-
 ja talonrakentaja, isä, pappa, taikuri
- tätä kaikkea oli isämme Pentti
Salmenkivi (H, Taulu 2275).

Isä syntyi Kesälahdella 4.2.1935
kanttori Reinon ja opettaja Ellin
perheeseen. Nuoruudessa isä oli ko-
va urheilija, mm. piirinmestari kor-
keushypyssä ja seipäässä. Talvilajeja
olivat jääpallo ja mäkihyppy. Kant-
torin pojalle musiikki tuli tutuksi jo
pikkupoikana. Ensimmäisen juma-
lanpalveluksen hän soitti uruilla jo
12-vuotiaana.

Heinolan seminaarista isä valmis-
tui kansakoulun opettajaksi vuonna
1958. Opettajaseminaarissa hän
opiskeli pianon ja urkujen soittoa
Aimo Känkäsen johdolla sekä toimi
säestäjänä seminaarin tilaisuuksissa.

Opiskeluaikana löytyi rinnalle
Toini-vaimo. Äiti ja isä muuttivat
Viitasaarelle v.1959, missä he toimi-
vat yhdessä Jurvansalon koulun
opettajina 36 vuotta. Tämän ajan isä
oli myös koulun johtajana. Viitasaa-
relta asti hän kävi Jyväskylässä pia-
notunneilla.

Pyydettäessä isämme oli valmis
lähtemään eri soittotilaisuuksiin; oli
sitten kyse jumalanpalveluksen kant-
torina toimimisesta tai pianokappa-
leesta syntymäpäivillä. Erityisen
lähellä isän sydäntä oli säestäminen.
Hän säesti mm. Jorma Hynnistä,
Taru Valjakkaa, Margareta Haveris-
ta, Mauno Kuusistoa, Sulo Saaritsia,
Aulis Tuimalaa ja Kalle Kinnusta
sekä lukuisia kuoroja koti- ja ulko-
mailla. Konsertteja kertyi yli 200.
Hän opetti myös pianonsoittoa sekä
yksityisesti että Viitasaaren alueen
musiikkiopistossa. Lisäksi hän lauloi
useissa kuoroissa ja kvarteteissa.
Saavutuksistaan vuosikymmenien
pituisesta musiikkityöstä, hänelle
myönnettiin vuonna 1985 Director
musices arvonimi ja vuonna 1992
Porthanin palkinto.

Varsinaisen opettajan toimen ja
musiikkiharrastusten ohella isälle
oli erittäin mieluista rakentaminen
ja kaikenlainen käsillä tekeminen.
Hän rakensi itse mm. asuntovaunun,
purjeveneen, pikaveneen, rakkaan
Luotolansaaren kesämökin useine
lisärakennuksineen. Lisäksi hän aut-
toi useiden sukulaisten ja ystävien

rakennuksilla. Lukuisista harrastuk-
sista huolimatta isälle perhe oli kaik-
kein tärkein. Hänellä oli aikaa meille
lapsille ja lastenlapsille.

Isä oli aina kaikesta kiitollinen ja
auttoi muita itseään säästelemättä.
Vakava sairaus ei häntä muuttanut,
vaan korosti hänen hienoja luonteen-
piirteitään; huumorintaju, nöyryys,
toisten huomioon ottaminen ja kii-
tollisuus. Jumalaan uskoen ja luot-
taen isämme nukkui pois tapanin-
päivänä toivomallaan tavalla; kotona
läheistensä ympäröimänä.

Muistokirjoituksen laativat lapset,
Heini, Ari ja Sari.

Musiikin mestari ja rakastava isä

Pentti Salmenkivi 1935-2007

Pentti Salmenkivi.

Kuolleita
30.12.2006 Aimo Antero Ylikangas (N), Virkkala.
11.02.2007 Risto Ikäheimo (S), vaatturi, maanviljelijä, Pielavesi.
25.03.2007 Eino Seppo Sakari Nieminen (S), asemamies, Iisalmi.
13.05.2007 Ossi Erkki Ylikangas (N), Kärsämäki.
03.06.2007 Stig Robert Rafael von Malm (K), johtamistaidonkonsultti, Parainen.
14.06.2007 Veli Matti Olavi Härkönen (N), pienviljelijä, Eno.
03.08.2007 Liisa Kaarina Pyhälahti, o.s. Saares (K), apulaistullitarkastaja, Turku.
12.09.2007 Lauri Armas Sahinaho (S), Saarijärvi.
02.10.2007 Heikki Olavi Tarus (N), toimitusjohtaja, Padasjoki.
11.10.2007 Rauni Antero Mollberg (K), elokuvaohjaaja, Loimaa.
09.11.2007 Jan Wiktor Duncker (H), piirimyyntipäällikkö, Espoo.
14.10.2007 Marjatta Elisabet Kilpi, o.s. Lehtonen (K), matematiikan lehtori, Oulu.
07.11.2007 Maija Inkeri Heinonen, o.s. Stenroth (N), toimistotyöntekijä, Oulu.
11.11.2007 Pauli Olavi Mäkinen (S), metsänhoitoyhdistyksen toiminnanjohtaja, Saarijärvi.
11.11.2007 Håkan Waldemar Simberg (K), johtaja, matemaatikko, Helsinki.
19.11.2007 Aino Inkeri Engman, o.s. Stenroth (N), Gävle, Ruotsi.
01.12.2007 Kirsti Sylvi Helena Wuolijoki-Saaristo (K), Hämeenlinna.
26.12.2007 Pentti Uolevi Salmenkivi (H), koulunjohtaja, Viitasaari.

Suku-uutiset
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Syntyneitä
03.01.2007 Sofia Kukka Linnea Lund. Vanhemmat: Riikka Lund (K) ja Jarno Lehto.
18.01.2007 Olivia Nea Alexsandra Huusko. Vanhemmat: Janne Huusko (K) ja Kati Leijala.
01.02.2007 Taru Juulia Kaasalainen. Vanhemmat: Anu Hänninen (S) ja Mikko Kaasalainen.
17.02.2007 Maija Anja Aleksandra Palola. Vanhemmat: Marcus (N) ja Johanna Palola.
16.04.2007 Salli Vanamo Lehmusto. Vanhemmat: Petri (N) ja Varpu Lehmusto.
19.04.2007 Emilia Aleksandra Paaso. Vanhemmat: Maria, o.s. Härkönen (N) ja Isto Paaso.
19.05.2007 Milla Unelma Savolainen. Vanhemmat: Jussipekka Savolainen (S) ja Saara Leino.
25.05.2007 Alvar Artur Svante Salonen. Vanhemmat: Kaarle (K) ja Katri Salonen.
01.06.2007 Samuel Pekka Juhani Huusko. Vanhemmat: Samuel (K) ja Julia Huusko.
06.06.2007 Annu Helmiina Rutanen. Vanhemmat: Juha (S) ja Jari Rutanen.
30.06.2007 Väinö Veikka Valtteri Salonen. Vanhemmat: Markku (K) ja Birgit Salonen.
30.06.2007 Senja Sofia Sarkalahti. Vanhemmat: Eero (K) ja Kristiina Sarkalahti.
09.07.2007 Lotta Maarit Siukonen. Vanhemmat: Jari (H) ja Heli Siukonen.
18.07.2007 Vilja Kiia Katriina Blomberg. Vanhemmat: Martti Blomberg (K) ja Ulla Hänninen.
21.07.2007 Teo Antti Kaitosaari. Vanhemmat: Teo (S) ja Reeta Kaitosaari.
02.08.2007 Ella Amanda Härkönen. Vanhemmat: Pekko (N) ja Aissa Härkönen.
11.08.2007 Avilla Erin Illusia Myllylä. Vanhemmat: Heidi o.s. Kahelin (N) ja Tero Myllylä.
06.09.2007 Helmi Aliina Tikkala. Vanhemmat: Tero Tikkala (K) ja Riika Leinonen.
29.09.2007 Jesse Julius Haapalehto. Vanhemmat: Karita o.s. Franssila (H) ja Markku Haapalehto.
12.10.2007 Julius Ensio Leikola. Vanhemmat: Heikki (H) ja Virve Leikola.
27.10.2007 Eero Julius Muittari. Vanhemmat: Sami (S) ja Kati Muittari.
27.11.2007 Joonas Antti Eljas  Pihlajamäki . Vanhemmat: Juha (K) ja Merja Pihlajamäki.
03.12.2007 Lisa Tone Christina Karani. Vanhemmat: Nina o.s. Vuorio (N) ja David Karani.
20.12.2007 Neea Kristiina Taipale. Vanhemmat: Juuso Taipale (K) ja Tiina Nurmela.
27.12.2007 Taavi Miska Matias Virtanen. Vanhemmat: Markku (S) ja Katri Virtanen.

Vihittyjä
07.07.2007 Kuopiossa opistoupseeri Matti Mikael Heinäniemi (S) ja tutkija Merja Hannele Matilainen.
28.07.2007 farmaseutti Hanne Maarit Toppinen (S) ja Kari-Pekka Hyvärinen.
07.07.2007 Jyväskylässä ravintolatyöntekijä Merja Kristiina Tonteri (K) ja sähköasentaja Niko Olavi Mynttinen
19.06.2007 Helsingissä toimitusjohtaja Arto Juhani Pinomaa (K) ja Minna Annikki Jyrälä.
05.04.2007 Tampereella perämies Eero Aleksi Sarkalahti (K) ja opettaja Kristiina Latvala.
24.07.2007 autonkuljettaja Osmo Antero Stenroth (N) ja autonkuljettaja PaulaAnneli Ryyti.
25.08.2007 kauppatieteiden maisteri Matti Antero Törhönen (S) ja Marieke Saher.
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KUTSU STENROTH SUVUN
GOLFAREILLE

Tänä vuonna järjestämme suvun viidennet
golfmestaruuskilpailut Pieksämäen sukujuhlan

yhteydessä kesäkuussa, viehättävällä

 Joroisten Kartanogolfin kentällä

Stenroth Golf Open 2008
Aika: 14.06.2008  klo 13

Kilpailumuoto:

 Pistebogey, max. kilpailutasoitus 36
Sarjat: Naiset, Miehet

Ajo-ohje: katso www.kartanogolf.fi
Kenttä on mainio, pelasin sen viime kesänä

ja kehotankin sen innoitta-mana entistä
suurempaa Stenroth - joukkoa tulemaan

mukaan hauskan-pitoon kentälle.

Ilmottautumiset: 31.05.2008 mennessä
Suvun golfoperaattori

Harri Siukonen
puh.+35850 555 1247

harri.siukonen@triofloor.fi

Kylmärengas Oy
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Varsinais-Suomen syyttäjänviraston päällikkö Antti
Pihlajamäki (K, Taulu 1338) istuu toimistossaan pak-
sujen paperipinojen takana.Vaikka virassa on paljon
hallintoa, töitä riittää syyttäjänäkin: “Enemmänkin
tekisi mieli ottaa. Juttujen laatu on muuttunut, ne
vaativat erikoistumista. Minun erikoisalani ovat tieto-
tekniikkarikokset.”

Työnsä ohessa Pihlajamäki on alusta asti ollut mukana
suomalaisen lahjonnanvastaisen järjestön Transparency
Suomi ry:n varapuheenjohtajana ja yhden vuoden
puheenjohtajanakin.Vaikka meillä korruptiota paljastuu
varsin vähän, kansainvälistyvässä maailmassa sen
vaikutukset ulottuvat myös Suomeen.

 Antti Pihlajamäki, 56, on viime vuonna kuolleen
ministeri Veikko Pihlajamäen poika ja isoäitinsä Aili
Roschierin kautta stenrothilainen. Kauhavan yhteis-
koulusta ylioppilaaksi 1970 ja Turusta oikeustieteen
kandidaatiksi 1976, viisi vuotta sotilaslakimiehenä ja
kymmenen Turun kaupungiinviskaalina, välillä pari
vuotta oikeusministeriössä lainsäädäntöneuvoksena ja
nyt Varsinais-Suomen syyttäjänviraston päällikkönä.
Oikeustieteen tohtorin arvon hän sai 2004.

Pihlajamäki on tavattu Stenroth Golf Openissa.
Golfin lisäksi harrastuksiin kuuluvat hiihto, lukeminen

ja musiikki, Savonlinnan oopperajuhlat ovat ohjelmassa
joka kesä. Ruuanlaitto on rentouttava viikonloppuhar-
rastus. Puoliso Marjo-Riitta on myös lakimies Turun
kaupungin hallinnossa, ja poika Antti-Veikko opiskelee
filosofiaa ja työskentelee myyjänä Alkossa.

Pihlajamäen väitöskirja käsitteli tietotekniikkarikok-
sia. Hän tutustui korruptioasioihin oikeusministeriön
aikana ja oli Suomen edustajana OECD:n lahjonnan
vastaisessa työryhmässä.

“Kansainvälisillä mittareilla meillä korruptiosta
saadaan hyviä tuloksia, virkamiesten lahjontaa ei ole,
ja tiedotusvälineet seuraavat hyvin tapahtumia.”

Suomalainen korruptio on Pihlajamäen mukaan
tyypillistä hyvä veli -verkostoa. “Turustakin on esi-
merkkejä kaupungin ja gryndereiden suhteista sekä
palloilusta. Muodollisesti toiminta on oikeaa mutta
moraalisesti arveluttavaa”, hän kuvaa tilannetta.

Suomalaisten luottamus joka sektorilla ylittää Pihla-
jamäen mielestä EU-kansalaisten keskiarvon. Silti
vaarana ovat suuret tuloerot ja tietämättömyys; korrup-
tiota ei tunnisteta, vaan sitä pidetään normaalina ja
asianmukaisena toimintana.

“Transparency International
ja Transparency Suomi ry

Transparency International (TI) on poliittisesti riip-
pumaton maailmanlaajuinen yksityinen järjestö, jonka
tehtävänä on saada aikaan muutos kohti korruptiosta
vapaata maailmaa. Järjestö on perustettu vuonna 1993
ja se on saavuttanut merkittävän aseman kansainväli-
sessä korruption vastaisessa työssä. Useat hallitusten-
väliset järjestöt - OECD, Euroopan neuvosto, YK -
tekevät tiivistä yhteistyötä TI:n kanssa.

Syyttäjä kitkee korruptiota

Antti Pihlajamäki toimii lahjonnan estämiseksi

29



kivenjuuret_20_sivut_3-34 18.2.2008 10:12 Page 28 

Composite

C M Y CM MY CY CMY K

    Kivenjuuret 1/2008

Suomessa TI lienee tunnetuin
vuosittain julkaistavasta Corruption
Perception Indexistä, CPI:sta, joka
mittaa valtioiden julkisen sektorin
lahjottavuutta. Suomi on vuosi vuo-
den jälkeen sijoittunut CPI:ssa kär-
kitiloille ja esimerkiksi vuoden 2007
indeksissä Suomi jakaa ykköstilan
yhdessä Tanskan ja Uuden Seelannin
kanssa. TI julkaisee vuosittain myös
Global Corruption Barometerin, jos-
sa on selvitetty eri maiden asukkai-
den käsityksiä korruptiosta ja suh-
tautumista siihen.

TI:n merkittävin toiminta tapah-
tuu ehkä sen kansallisten osastojen
puitteissa. Näitä on jo yli 90 maassa.
Suomen kansallinen osasto Transpa-
rency Suomi ry perustettiin loka-
kuussa 2003. Yhdistyksen hallituk-
seen kuuluu edustajia mm. valtion-
hallinnosta, elinkeinoelämästä, yli-
opistomaailmasta ja etujärjestöistä

ja sen jäsenistöön kuuluu henkilöjä-
senten lisäksi myös yhteisöjä, mm.
eräitä suuryrityksiä. Yhdistyksen
perustamisesta asti sen puheenjoh-
tajana on toiminut yritysetiikan
asiantuntija Leila Mustanoja ja itse
olen ollut varapuheenjohtaja lukuun
ottamatta vuotta 2006, jolloin vaih-
doimme tehtäviä keskenämme.

Moniin muihin kansallisiin osas-
toihin verrattuna Transparency Suo-
men toiminta on suhteellisen pieni-
muotoista; toistaiseksi sillä ei ole
omia toimitiloja eikä palkattua hen-
kilökuntaa ja sen toiminnan rahoitus
on tähän mennessä koostunut pel-
kästään jäsen- ja seminaarimaksuis-
ta. Yhdistyksen ajankohtaisista asi-
oista järjestämät seminaarit ovat
saavuttaneet suurta julkista huomiota
ja johtaneet myös käytännön tulok-
siin. Seminaareissa on käsitelty kor-
ruptoituneihin maihin suuntautunei-

den yritysten toimintaa, lääkäreiden
ja lääketeollisuuden suhteita, tiedo-
tusvälineiden roolia korruption vas-
tustamisessa, kehitysapua ja nyt vii-
meksi tammikuussa 2008 poliittista
rahoitusta.

Tulevaisuutta silmällä pitäen yh-
distys etsii sellaisia rahoitusmuotoja,
jotka eivät vaarantaisi sen riippumat-
tomuutta mutta mahdollistaisivat
entistä aktiivisemman toiminnan ja
vakiintuneemmat toimintamuodot.
Tarkoituksena on myös käynnistää
korruptiota koskevia tutkimus- ja
tiedottamishankkeita sekä jatkaa
seminaarien järjestämistä yhteistyös-
sä valtiovallan ja muiden kansalais-
järjestöjen kanssa.

Lisätietoa Transparency Interna-
tionalin ja Transparency Suomi ry:n
toiminnasta on saatavissa järjestön
verkkosivulta www.transparency.fi.”

Antti Pihlajamäki

Arkistojen kätköistä putkahti kaksi 1700-luvun
kirjettä, jotka Heikki Vuorimies toimitti tuttavalleen
Timo Siukoselle havaittuaan allekirjoittajina kaksi
Stenrothia. Vilho Palola toimitti kirjekopiot Stenrothin
sukuakin tutkineelle Reijo Niemelle, joka selvitti
kirjeiden sisältöä.

Niemi totesi kirjeistä seuraavaa:

Erik oli yhtenä allekirjoittajana kun muutama Hä-
meen jalkaväkirykmentin, jota kylläkään ei mainittu,
upseeri ja aliupseeri vuonna 1746 vetosivat piispaan
ja konsistoriin, jotta ne Laukaan kirkkoherran valin-
nassa asettuisiva entisen khran, Carolus Tuderuksen

pojan Johan Tuderuksen
kannalle, ja perustelivat
kirjelmässä kantaansa.

Näin muuten sitten ta-
pahtuikin ja Johan T. oli
kirkkoherrana Laukaassa
lähes 40 vuotta. Ainakin siitä
näkökulmasta hyvä valinta.

Toinen kirje oli Henrik
Reinhold Stenrothin kir-
joittama. Kirjelmä ei ole
kokonainen, siitä puuttuu

alku, ja se on päiväämätön, ehkä luonnos. Siinä Henrik
kuitenkin vedoten siihen ettei vanhemmiltaan eikä
muualta voi saada apua opintoihinsa, anoo tuomioka-
pitulilta opintorahaa.

Näissä kirjeissä ei tule esiin varsinaista uutta Sten-
rothien elämästä 1700-luvulla, aikana johon olen
yrittänyt omissa tutkimuksissani keskittyä. On selvä,
että rykmentillä oli paljon vaikutusvaltaa moniin
asioihin, ehkä myös kirkollisiin. Toinen kirje varmistaa
omaa käsitystäni Stenrohtien suhteellisesta varatto-
muudesta, josta tosin muutenkin on jonkin verran
mainintoja dokumenteissa.
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Erik ja Henrik Stenrothin kirjeet
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Herkullista
kotiruokaa ja
eksotiikkaa jo vuodesta 1988!

info@labambafinland.fi

www.labambafinland.fi

puh. 09 - 7001 7590

Vilhonvuorenkatu 12 B

Helsinki

31

Puh. +358 (0)3 783 0845
Fax. +358 (0)3 752 4006
Auto +358 (0)400 741 261

Lahjapaperit
-arkit
-säästörulla
Nauhat
Rusetit
Kotelot
Pussit

HILKKA MARTINSÉN

Rullakatu 2, 15900 Lahti

www.slt-consults.fi

Teollisuuden ja energiayhtiöiden konsultointia

Sähkönjakeluverkon kunnonvalvontamittaukset

ja -huollot ja asennukset sekä saneeraukset

Koulutukset ja varmennustarkastajan palvelut

Vuonna 1985 perustettu
Polytronic Oy on

Suomen merkittävin
stanssityökalujen valmistaja.

Polytronic Oy
Peuranoronkatu 9
37630 VALKEAKOSKI
puh 020 7545988
fax (03)  5849307

email polytronic@polytronic.fi
h ttp : / /www.po ly t ron ic . f i
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Helsingin ylipormestarin Jussi
Pajusen koululaisten itsenäisyys-
päivän vastaanotolla Nelly Riiko-
nen, 10,  sai esiintyä unelma-
asussa: hän kantoi muotisuunnitte-
lija Jukka Rintalan ensimmäistä
lapselle tekemää mekkoa.

Viikin normaalikoulua käyvälle
Nellylle puvun lahjoitti isoäiti Sir-
pa Hanhela (S, Taulu 2708), jonka
mielestä Suomen itsenäisyyden 90-
vuotisjuhlaan piti olla arvoisensa
asu.

Nellylle juhla oli yhtä jännittävä
kuin 5 300:lle muulle helsinkiläi-
selle neljäsluokkalaiselle. Ja puku
oli: “Hieno, upea, kimalteleva ja
se on kaunis!” Muitakin pitkiä hie-
noja pukuja vastaanotolla oli, mutta
toki Nelly oli syystä ylpeä mekos-
taan.

Puvun syntyhistoriasta Sirpa-
mummu kertoo, että Nellyn äiti
Anja innostui ajatuksesta saada
oikean muotisuunnittelijan asu.
“Soitin Jukalle ja mentiin Nellyn
kanssa käymään. Hän sai itse valita
kankaat Rintalan lukuisista kangas-
pakoista minkälaista ja minkä

väristä”.
Nellyn valinta olivat valkoinen

ja hopeakirjailtu, joita Rintala mal-
lasi tytön päälle. Siitä lähti valmis-
tusprosessi, johon sisältyi muutama
sovituskäynti. Luomuksessa oli
kolme kerrosta tyllialushameineen.
Asuun kuuluivat myös tädin Syy-
riasta lomamatkalta hankkimat ho-
peiset kengät.

Ennen juhlaa Nelly pääsi vielä
Hesarin ennakkojutun pääkuvaan
ja -juttuun lennokkaasti tanssahdel-
len. Tanssia hän innokkaasti odot-
tikin idolstähden Anna Abreun ja
vanhan luokan näkemisen ohella.
Vaan juhlan pettymys Nellylle oli,
että tanssiminen oli tylsää, koska
Finlandia-talolla oli kamalan ah-
dasta. Tanssittiin kuitenkin, cica-
poa, letkistä ja kehruuvalssia, oli-
han niitä harjoiteltu koulussa pari
kuukautta.

“Parasta oli Anna Abreun näke-
minen ja hyvien laulujen kuuntele-
minen. Ja mansikkabooli.” Syömis-
täkin oli, kirsikkatomaatteja,
juustoa, karjalanpiirakkaa ja kakun-
paloja.

Varmasti ikimuistoinen juhla!
Mitä puvulle juhlan jälkeen ei

ole tietoa. Vaan ehkä sitä pääsevät
pikkusiskot Netta ja Nicole joskus
vielä sovittamaan päälleen.

Olisiko suomalaista veren
perintöä, että brittiläis-suo-
malaiset Matti Mortimore,
14, ja pikkuveli Harri, 12,
(H, Taulu 1885) harjoittavat
kunniakkaasti keihänheittoa
saarivaltiossa. Britannian alle
15-vuotiaiden ennätys on
Matin nimissä 63,68, ja itse
Steve Backley pitää häntä
Britannian keihäänheiton
suurena toivona.

Matti on nähty Pihtiputaan keihäskarnevaaleilla ja
harjoitusleirillä. Viime kesänä menestys siellä ei ollut
odotettu, vasta seitsemäs, mutta kotimaassaan hän on
kulkenut voitosta voittoon. Harri on myös aloittanut
keihään heittämisen vielä valmentamattoman, mutta
on jo tilastojen kuudes alle 13-vuotias heittäjä.

UK Athletics on ottanut Matin virallisesti siipiensä
suojaan Nigel Bevansin valmennettavaksi, ja entiset

huippuheittäjät Steve Backley
sekä Mick Hill osallistuvat val-
mennukseen aina kun tilanne
sallii, siksi lahjakkaana häntä
pidetään.

Matin tulos 63,68 syntyi 600
gramman keihäällä mutta hän on
heittänyt alle 17-vuotiaiden kil-
pailussa myös 700 gramman
keihäällä 61,81 metriä.

Matin kilpailu- ja harjoitte-
luohjelma on nyt managerin kä-

sissä. Suomessa Matin kehitystä seuraa Jarmo Hirvonen
Tanhuvaaran urheiluopistolla ja toivoo saavansa hänet
tänne harjoittelemaan. Ensi kesän Keihäskarnevaaleilla
ainakin hän  ja Harri-veli ovat mukana kesäkuun
lopulla.

Matin kehitystä ja mietteitä sekä videokuvia voi
seurata hänen omilta sivuiltaan mattimortimore.com.
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Rintala teki Nellylle unelman

Mortimoren pojista Britannian keihäsvalioita?
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Allu adoptiolapsi
Mirona Onni von
Sopasen roolissa

Myyrmäen Kilderin yläasteen
oppilas Alex Anton, 14, (H, Taulu
2242) eli Allu esiintyi vuodenvaih-
teen aikaan esitetyssä televisio-
sarjassa Onni von Sopanen, Mirona,
yhtenä kolmesta päähenkilöstä.

“Koulun kautta tuli kysely, halu-
aisitko tulla sarjaan. Täytin lomak-
keen, sitten oli koekuvaukset ja jat-
kokuvaukset Produktion Housen
studiolla”, Allu kuvaa pääsyään me-
nestyssarjaan. Roolissaan Allu tosin
oli runsaat pari vuotta nykyistä nuo-
rempi, sillä sarja kuvattiin kesälo-
malla 2005. Puolentoista kuukauden
aikana tallennettiin kuusiosisen sar-
jan lisäksi puolentoista tunnin elo-
kuva.

“Se oli hauska tehdä. Sain paljon
kavereita näyttelijöistä ja heidän
kanssaan on katsottu elokuvia ja
käyty ulkona.” Kysymykseen kiin-
nostaisiko jatkaa näyttelijän uraa,
Allu vastaa että “pitää katsoa jos
pyydettäisiin, mielelläni menisin”.

Allu myös painii Vantaan Sam-
mossa. Parhaaksi saavutuksekseen
hän laskee Koululiikuntaliiton mes-
taruuspainien 4. sijan. Tänä vuonna
ohjelmassa ovat nuorten SM-pai-
nit, jossa hän painii todennäköisesti
60 kilon sarjassa.

33

Henrikin sukuhaaraan kuuluvan
urheilukirjailija Markku Siukosen
(H, Taulu 2235) uusin teos, 90 -
Itsenäisen Suomen urheilusanka-
reita, luo katsauksen merkittävim-
piin urheilusankareihimme. Muka-
na ovat Paavo Nurmen, Lasse Viré-
nin, Marja-Liisa Kirvesniemen, Mat-
ti Nykäsen ja Tero Pitkämäen isäksi
300 muuta huippu-urheilijaa.

Jo yli 70 urheilukirjan koke-
muksella Siukonen toteaa kirjansa
esipuheessa Suomen olevan edelleen
väkilukuunsa suhteutettuna urheilun
suurvalta. Siitä on osoituksena mm.
451 olympiamitalia sekä yli tuhat
maailmanmestaruutta vajaan sadan
vuoden aikana.

Jos tämä 320-sivuinen opus ei
suvun penkkiurheilijoille riitä, voi

kirjahyllyyn hankkia Siukosen pe-
rinteikkään Urheilun vuosikirjan,
joka ilmestyy tänä keväänä 29. ker-
ran.

Markku Siukoselle
Olympiakomitean
ansioristi

Suomen Olympiakomitean 100-
vuotisen historian kunniaksi  luodut
uudet ansiomerkit myönnettiin
Olympiakomitean 100-vuotis-
juhlapäivänä 2.joulukuuta 2007. Yh-
teensä jaettiin 495 ansiomerkkiä,
joista 11 on suuria ansioristejä, 132
ansioristejä ja 352 ansiomitaleja.
Ansioristien saajien joukossa aino-
ana median edustajana oli urheilu-
kirjailija Markku Siukonen.

Itsenäisen Suomen urheilusankareita

Päivänsankari
ja yllätyskakku

Isä ja tytär juovat aamupäiväkahveja
Muuramen Kinkomaalla kaikessa rauhassa.
Ulko-ovelta kuuluu jyskytystä ja ovikellon
rimpu-tusta.Tulijat aloittavat onnittelu-
laulun.Yhdellä vieraista on tuomisena iso
suklaakakku, toisella tuoremehua ja kol-
mannella Ilta-Sanomat.

Mistä on kysymys?
Siukoset viettävät syntymäpäivää, joita ei oikeasti vietetä, koska

päivänsankari on niin tahtonut työkiireisiinsä vedoten. Isoveli Harri
ei kuitenkaan esteestä välitä, vaan houkuttelee sisarusparvesta Sarin
ja Timon mukaan yllätyskäynnille.

jatkuu seuraavalla sivulla
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Kuvatkoon tuo pieni väläys lauantailta 2. helmikuuta
Markku Siukosta, tuotteliasta urheilukirjailijaa, joka edelli-
senä iltana on saanut valmiiksi Urheilun vuosikirjan 2007
käsikirjoituksen ja valmistautuu teoksen taittoon. Tytär
Susanna on auttamassa aakkosellista nimihakemistoa.

Pikavierailun aikana korostuvat siniseen kylpytakkiin
pukeutuneen päivänsankarin elämä: työ, perhe, suku ja
yhteiset eletyt vuodet.

Pyydän häntä näyttämään Suomen olympiakomitean
ansioristiä, joka joulukuussa myönnettiin ainoalle kirjoitta-
valle toimittajalle. Huomionosoituksiin hän suhtautuu
rauhallisesti. Tuotteliaimmat vuodet ovat jo takana päin.
Vaatimaton mies ei tavoittele suuria, ja on ikääntyminenkin
ottanut veronsa. Siukonen sanoo, ettei hänellä ole enää
kehossaan turboruuvia, jolla 14-tuntiset työpäivät saatiin
venytettyä 20-tuntisiksi.

On aika syödä syntymä-päiväkakku.
Timo Siukonen

Sukutiedot ajantasalle
Historiatoimikunta muistuttaa ja pyytää, että
Kivenjuurien lukijat lähettäisivät aina
tuoreeltaan kaikki muutokset sukutiedoista:

Katu- ja sähköpostiosoitteet/
Syntymät/Kuolemat/Avioliitot/
Valmistumiset/Ammatit.
Historiatoimikunnassa työt on jaettu neljälle
vastuuhenkilölle:
Katarinan sukuhaara Maaria Puupposelle:

 maaria.puupponen@helsinki.fi
Henrikin sukuhaara Timo Siukoselle:

 timo.siukonen@sci.fi
Saran sukuhaara Sirpa Hanhelalle:

 sirpa.hanhela@kolumbus.fi
Nilsin sukuhaara Ville Palolalle:

vilho.palola@pp.inet.fi
(Jos et tiedä, mihin sukuhaaraan kuulut, tiedot
Timo Siukoselle.)
Osoitemuutokset Jaakko Pihlajalle:

 jaakko.pihlaja@pp.inet.fi
Jäsenasiat Liisa Kivijuurelle:

 liisa.kivijuuri@kotinet.com

34

jatkoa edelliseltä sivulla
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Jaakko Pihlaja
Kirkkosaarentie 15, 54930 Levänen

Lakritsaa, suklaata, salmiakkia ja hedelmäkarkkeja.
Nyt myös pähkinöitä ja kuivahedelmiä.

www.runeberginmakeistukku.fi

“Tervetuloa mukaan makeiden makujen maailmaan!”

Viimeinen tilaisuus hankkia
Intermezzo-sukukirja
Intermezzo - Stenrothien välisoitto oli myyntimenestys. Toinen painos on loppumassa,
uutta painosta ei enää oteta, joten nyt on viimeinen tilaisuus hankkia sukukirja!

Historiatoimikunta jatkaa sukuhaarojen tutkimista ja puuttuvien tietojen täydentämistä.
Tarkennukset ja lisäykset julkaistaan aikanaan uusina täydennysteoksina neljästä eri
sukuhaarasta. Lisäksi on suunnitelmissa erillinen Stenroth julkaisusarja erilaisille
sukuteoksille.

Intermezzon tilauksia ottaa vastaan sukuseuran hallituksen jäsen Sirpa Hanhela,
Ukkostie 1 D 45, 00720 Helsinki. sirpa.hanhela@kolumbus.fi  040-5251674

Kirjan hinta on 70 € + postikulut 12 €. Tilaukset maksetaan Stenroth sukuseura ry:n
pankkitilille Handelsbanken 313130-1246594.
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