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Poleenin portailla
Stenroth-suku kokoontui
Pieksämäellä s.6-7



Miten tästä eteenpäin?
Stenroth sukuseuran pian täyttyvä ensimmäinen kymmenvuotistaival

on ollut kunniakas. Erik Stenrothin laaja, yli 30 000 jälkeläisen joukko
on – kiitos sukututkijoittemme ja ennen kaikkea Timo Siukosen aher-
ruksen – saatu kirjatuksi Intermezzon kansien väliin. Sukutietoa on
arkistoitu ja sukutarinoita on Kivenjuurten ja suvun nettisivujen väli-
tyksellä saatu julki.

Sukuseuran viides sukukokous ja -juhla Pieksämäellä antaa kuitenkin
aihetta pohtia, miten nyt eteenpäin. Vain noin sadan osanottajan määrä
oli paljon odotettua vähäisempi, vaikka juhla sinänsä oli onnistunut ja
täysipainoinen sukutapahtuma.

Onko alkuvuosien innostus hiipumassa? Vuosikokouksessa herätet-
tiinkin kysymys, mitkä ovat sukuseuran tavoitteet ja miten toiminta
jatkuu. Hallituksella on pohdittavaa.

Sukuseuran työ ei suinkaan ole tehty. Siitä kertoo jo sukukirjan nimi
- välisoitto. Sukuhaaroista löytyy jatkuvasti uusia nimiä, ja nykypolvet
 kasvattavat jo kymmenettä, yhdettätoista ja kahdettatoista sukupolvea
stenrothilaisia.

Historiatoimikunta jatkaa sukutietojen keruuta. Se ei kuitenkaan voi
jäädä yksien ihmisten tehtäväksi, vaan kunkin sukuhaaran tiedoista
vastaava toimikunnan jäsen  tarvitsee apua, aktiivisia sukutukijoita ja
yhdyshenkilöitä tietojen päivittämiseksi.

Tämä Kivenjuuret suvun yhdyssiteenä menee jäsenlistan mukaisesti
lähes 600:lle sukulaiselle. Valitettavasti suuri osa, peräti 115 on unohtanut,
että sukuseuran jäsenenä pysyy vain maksamalla pienen vuotuisen
jäsenmaksun. Jäsenlistalta putoaa, jos kahden vuoden jäsenmaksut ovat
rästissä.

Jäsenmaksu on lähes ainoa sukuseuran tulonlähde, josta kustannetaan
toimintamenot ja Kivenjuuret  ja tuetaan sukututkimusta. Kahden
seuraavan vuoden talousarviossa on jouduttu jo tinkimään esimerkiksi
sukututkimukselle varatuista määrärahoista.

Vain jäsenmäärää kasvattamalla voidaan taata seuran tulevaisuus.
Uusia nuoria ja aktiivisia jäseniä tarvitaan.

Hyvä keino on tuoda lapset mukaan jo nuorisojäseninä, josta on
luontevaa ikävuosien täyttyessä siirtyä varsinaiseksi jäseneksi. Vastik-
keeksi sukuseura tarjoaa mielekästä toimintaa, uusia tuttavia, ystäviä
ja sukulaisia – sen ovat kokeneet kaikki toimintaan ja sukutapahtumiin
osallistuneet stenrothilaiset.

Tervetuloa mukaan!

Jaakko Pihlaja

Jäsenlehti, julkaisija
Stenroth sukuseura ry
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Jaakko Pihlaja,
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Ruojantie 3
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liisa.kivijuuri@kotinet.com
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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.



Onko jäsenmaksusi unohtunut?
Jäsenmaksulaskua ei ole lähetetty erikseen, niinpä odotamme suoritustasi pikaisesti, niin rästeistä 2006-
2007 kuin tältä vuodelta. Voit maksaa nyt myös ensi vuoden jäsenmaksun.
Sukuseuran sääntöjen mukaan jäsen, joka ei ole maksanut jäsenmaksua kahteen vuoteen, katsotaan
eronneeksi.

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

Jäsenmaksu 2008 ja 2009 on 20 €, ainaisjäsenmaksu 200 €, nuorisojäsen 0 €. (Vuoden 2006 ja 2007
jäsenmaksu on 15 €.) Pankki Handelsbanken 313130-1246594.
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Tunne sukusi
– tunnet itsesi

Stenroth sukuseuran uusi puheenjohtaja Mikko
Anttila (K) lähtee luotsaamaan sukuseuraa Pekka
Pinomaan (K) kaksivuotiskauden jälkeen tilan-
teessa, jossa seuran perustoiminnot ovat kunnossa
ja uomissaan, mutta ei ilman vakavia haasteita:

Teema puheenjohtajakaudelleni perustuu seuraavaan jokaista
ihmistä askarruttavaan suureen kysymykseen  Kuka minä olen,
eli tietoa edellisistä sukupolvista - keitä he ovat olleet, mistä tulleet
ja missä vaikuttaneet.

Sukukirjamme Intermezzo on valtava perusta ja apu tälle
pohtimiselle, jos kuuluu sukuun verilinjoja pitkin. Siinä on sanomaa ja vastauksia sukumme nuorille ja
vanhemmille sekä meille sukuun naiduillekin.

 Tunne sukusi - tunnet itsesi  - siinä teema. Miten tämä teema voisi näkyä sukuseuran toiminnassa - sitä pitää
yhdessä miettiä. Ideat ovat tervetulleita. Toinen vakava kysymys on sukuseuran taloudellinen perusta ja toiminnan
sopeuttaminen niihin puitteisiin. Resurssit asettavat selvät rajat toiminnan laajuudelle. Ne on linjattu sukuseuran
vuosikokouksen joka toinen vuosi hyväksymässä budjetissa.

Jäsenmaksujen tuomat resurssit ovat riittävät ylläpitämään nykymuotoisen toiminnan, jos jäsenmäärä pysyy
nykytasolla. Rahat antavat mahdollisuuden rajoitettuun tuettuun sukututkimukseen siinä missä vielä on tarpeen
selvittää avoimia sukuhaaroja. Kuitenkin varsinaisen sukututkimuksen pitäisi tapahtua sitä harrastavien sukumme
jäsenten omana toimintana eikä sitä pitäisi rahoittaa jäsenmaksutuloilla. Valmiit tulokset voidaan julkaista
Kivenjuuret-lehdessä ja sukuseuran nettisivuilla.

Sukuseuran jäsenmaksutulot pitäisi käyttää sukuseuran ylläpitämiseen eli Kivenjuuret-lehteen ja vuosikokoukseen
joka toinen vuosi sekä muihin pienempiin jäsentoimintoihin. Suurempien projektien, kuten esimerkiksi
Intermezzon erilaiset jatko-osat, pitäisi olla omia täysin erillisiä hankkeita omine organisaatioineen ja
rahoituksineen.

Stenroth-terveisin
Mikko Anttila

Mikko Anttila, 67, (K, T. 168) on edellisen hallituksen jäsenen Marjaana Anttilan puoliso ja sukuseuran
rahastonhoitaja vielä tämän vuoden loppuun asti, eläkkeellä oleva ekonomi Järvenpäästä.



Timon testamentti
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20,00 €

200,00 €

0,00 €

Olen harrastanut sukututkimusta parikymmentä
vuotta kursseilla opiskellen ja isenäisesti tutkien, osal-
listunut sukuseuran suunnitteluun, perustamiseen ja
johtotehtäviin, luonut yhteyksiä ja kirjoittanut kirjoja.

 Viime keväänä huomasin, että maljani on täyttynyt:
Hesarin kuolinilmoitukset eivät enää kiinnostaneet.

Stenroth sukuseuran vuosikokouksessa 15. kesäkuuta
Pieksämäellä ilmoitin luopuvani lopuistakin vastuuteh-
tävistä.

Luovutin seuralle kaiken sähköisen arkistoni. Kirjal-
lisen materiaalin olin jo aiemmin vienyt Jyväskylän
maakunta-arkistoon. Sain vihdoin urakkani loppuun,

kun isoisäni elämäkerta ”Sariola Keski-Suomesta”
ilmestyi.

Vuodet ovat olleet antoisia. Sukututkimus on loistava
harrastus, jota voi suositella niin nuorille kuin vanhoille.
Minulle siitä jää ihania muistoja. Lopettamiseen ei liity
mitään dramatiikkaa. Suuntaan mielenkiinnolla uusiin
aiheisiin.

On aika jättää jäähyväiset ja kiittää kollegoitani
yhteisistä vuosista. Virkistäviä ja antoisia hetkiä suku-
tutkimuksen parissa teille kaikille!

Timo Siukonen, Kunniajäsen no 2

vuosi

Ohjelmatoimikunta esittää: Laukaa 2010
Stenroth sukuseuran ohjelmatoimikunta on Jan

Sundmanin (S) johdolla valmistellut esityksen
seuraavasta sukukokouksesta ja sukujuhlasta 2010.
Tapahtuma on sikäli merkittävä, että sukuseuran
perustamisesta tulee silloin kuluneeksi 10 vuotta.

Toimikunta esittää, että sukuseura kokoontuisi
Laukaassa viikonloppuna 12.-13.6.2010. Laukaan
pappila oli yksi yksi keskeisiä suvun asuinpaikkoja
Otto Adolf Stenrothista lähtien. Majoitus- ja
kokoontumistiloja on jo alustavasti varattu. Niinpä
jokainen voi myös varata sukujuhlapäivät jo
kalenteriinsa.

Ohjelmatoimikunnassa on kehitelty suvulle myös
uudenlaista toimintaa perinteisten teatterimatkojen
lisäksi. Idea-asteella on Stenroth-klubi, Helsingissä
kokoontuva vapaamuotoinen keskustelu- ja
yhdessäolotapaaminen stenrothilaisen ohjelman

merkeissä. Toukokuussa on tulossa myös teatteri-ilta
Tom Söderströmin (H) ohjauksena.

Kaikista ohjelmatapahtumista yksityiskohtaiset tiedot
selviävät Kivenjuurien lisäksi sukuseuran nettisivuilta
www.stenroth.net, joita siis kannattaa selailla.

Palaute ja  ideat ovat tervetulleita. Niitä samoin kuin
ilmoittautumisia tapahtumiin ottaa vastaan Jan
Sundman, Nukkeruusunkuja 3 B 38, 00990 Helsinki,
040-8357397 jan.sundman@pp2.inet.fi
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Rudolf Holstille muistolaatta

Stenrothin suvun historiaan saa-
tiin elokuussa 2008 lisää uusi näkyvä
tunnustus – navetan seinään Ääne-
koskella! Kansainvälisen politiikan
emeritusprofessori Kalevi Holsti
paljasti keskiviikkona entisen Suo-
joen maatilan navetan seinään kiin-
nitetyn muistolaatan isänsä, ulkomi-
nisteri Rudolf Holstin (1881–1945)
kunniaksi.

Rudolf Holstin toinen puoliso
Liisa o.s. Franssila (1901–1951) ja
heidän jälkeläisensä kuuluvat Sten-
rothien puolella Henrikin sukuhaa-
raan.

Rudolf eli ”Ruuti” Holsti oli vain
kaksivuotias, kun hänen isänsä Saa-
rijärven kihlakunnantuomari Severin
Holsti osti 1883 Suojoen tilan ja toi
perheensä sinne. Liian voimakkaan
laajentamisinnon seurauksena tila
meni 1896 konkurssiin ja perhe jou-
tui muuttamaan pois.

Vaikka Ruuti ei itse juurikaan
voinut muistaa mitään elämästä Suo-
joella, lapsuuden kokemukset, muis-
tot ja ennen muuta vanhempien
asenteet heijastuivat hänen myöhem-
mässä toiminnassaan.

Hän kaihtoi saksalaisuutta ja ku-
ningasvaltaa, korosti rauhaa ja myös

toimi sen puolesta.
Ruutin ja Liisan perheeseen syn-

tyi kaksi poikaa Olavi 1933 ja Kalevi
1935. Pojilla oli isän ensimmäisestä
avioliitosta velipuoli 1916 syntynyt
Sami.

Melko pian naimisiinmenon jäl-
keen Holstit muuttivat Yhdysvaltoi-
hin. Nykyisin 73-vuotias Kalevi
Holsti muistaa tapahtumat.

"Läksimme joulukuussa 1940 ju-
nalla Sveitsin Genevestä kohti Por-
tugalin Lissabonia. Sain Espanjassa
ruokamyrkytyksen, emmekä pääs-
seet siihen laivaan, jonka piti viedä
meidät Atlantin yli. Aikaa kului noin
kuukausi, ennen kuin paranin ja
saimme uudet liput."

Odotus koitui Holstin perheen
onneksi, sillä ensimmäisen laiva
joutui toisen maailmansodan mels-
keissä vihollisen tulitukseen ja tor-
pedo upotti sen.

Kalevi Holstin mukaan hänellä
oli hellä ja rakastava isä, joka vir-
kansa vuoksi oli harvoin läsnä per-
heen arjessa. Valokuvat kuitenkin
kertovat useista yhteisistä lomahet-
kistä hiekkarannoilla.

Olavista ja Kalevista kasvoi isän-
sä jalanjäljissä kosmopoliitteja. Pojat

syntyivät Sveitsissä ja asuivat Yh-
dysvalloissa. He eivät puhu enää
suomea. Ole (Olavi) asuu Durha-
missa USA:ssa, Kal (Kalevi) Van-
couverissa Kanadassa. Molemmat
ovat kansainvälisen politiikan ar-
vostettuja asiantuntijoita, eläkkeelle
jääneitä professoreita.

Veljekset vierailivat elokuussa
Suomessa muutaman viikon ajan ja
tapasivat sukuaan. Olavi, 75, osal-
listui tyttärensä  Maijan kanssa
Helsinki City Marathonille, mutta
joutui keskeyttämään. Maijan aika
oli 4.07.17. Yli 70-vuotisten sarjassa
yksi stenrothilainen, sukuseuran hal-
lituksen jäsen Olavi von Bell juoksi
maaliin ajassa 5.26.44.

Allekirjoittaneella oli ilo luovuttaa
Äänekoskella Kalevi Holstille Inter-
mezzo – Stenrothien välisoitto –su-
kukirja.

Kotiin palattuaan hän lähetti säh-
köpostia: ”I have returned to Van-
couver and want to thank you again
for your participation at the Rudolf
Holsti plaque ceremony, and in par-
ticular for providing me with a copy
of your very extensive geneology
of the Stenroth family. This is a
huge, impressive work, and I am
very pleased to have the volume.  I
also appreciated the article you sub-
mitted to Helsingin Sanomat.  Many
members of my family in Finland
read the piece and commented on
it. I have also translated it for my
brother and his family.”

Timo Siukonen

Timo Siukonen ja Kalevi Holsti
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Stenrothit kokoontuivat Pieksämäellä
Stenroth sukuseura ry:n

viides sukukokous ja suku-
juhla Pieksämäellä 14.-15.
kesäkuuta 2008 onnistui
erinomaisesti. Huolella val-
misteltua ohjelmaa kulttuu-
rikeskus Poleenissa, Mäen-
pään kartanossa ja muissa
kohteissa oli seuraamassa
runsaat sata suvun jäsentä.
Mukana olleille tapaami-
sesta jäi mukavat muistot.

Kokoonnuttaessa lauantaina Piek-
sämäellä kohteina olivat Savon Ra-
dan museo ja Kulttuuripappila Sylvi
eli Iso-pappila, jossa runsasta kol-
meakymmentä stenrothilaista viih-
dytti Vaahteramäen Eemeli. Eläk-
keellä oleva päätoimittaja Ilkka
Seppä kertoi pappilan historiasta ja
presidentin puolison Sylvi Kekkosen
synnyinpaikasta. Sylvin kamarin
näyttelyn lisäksi tutustuttiin piek-
sämäkeläisten harrastajataiteilijoiden
kesänäyttelyyn ja hienoon Kari Pii-
pon julistenäyttelyyn.

Mäenpään kartano - Roschier-
suvun nykyisin ratsastuskouluna
toimiva tila - oli lauantai-illan va-
paamuotoisen sukukokoontumisen
paikkana – ja tunnelma oli kotoisen
lämmin. Marja Roschier-Halonen
(H) ja Henrik Roschier (H) kertoivat
kartanon historiasta, jota Kivenjuuret
lehdessä on myös esitelty useaan
otteeseen. Tarinoinnin ja Hans Tuo-
misen (H) ja Hanna-Maaria-tyttären
musiikkiesitysten lomassa laulettiin
yhdessä ja todettiin, että hanurisäes-
tys sopii virteenkin. Ilta  päättyi
Savon Solmun pitopöytään ja ilon-
pitoon Riku Niemen (H) Tihuana
Taxin tahdissa.

Sukujuhlapalvelus

Juhlapäivä alkoi vaikuttavalla eh-
toollisjumalanpalveluksella Piek-
sämän uudessa kirkossa suvun jä-
senten suorittamana. Pastori Hans
Tuominen (H) oli liturgina ja Mari
Torri-Tuominen (H) kanttorina.
Emerituspiispa Yrjö Sariolan (H)
saarna oli erityisen hieno yhdistelmä
evankeliumitekstiin liittyvästä vir-
restä, jota seurakunta lauloi toistaen

useita kertoja. Aiheena olivat Jee-
suksen sanat “synnitön heittäköön
ensimmäisen kiven“. Tuomisen per-
heyhtye ja puolen tunnin harjoituk-
sella koottu “sukusekstetti” antoivat
lauluillaan oman vaikuttavan panok-
sensa  jumalanpalvelus- ja ehtoollis-
musiikkiin.

Vuosikokous

Sukuseuran vuosikokous keräsi
Poleenin saliin kuutisenkymmentä
jäsentä. Esimies Pekka Pinomaa (K)
avasi kokouksen ja ilmoitti jättävän-
sä sukuseuran hallituksen, jossa hän
on ollut mukana alusta alkaen, vii-
meiset kaksi vuotta puheenjohtajana.
Pekka valitti, että työkiireet ja muut
luottamustehtävät eivät ole antaneet
mahdollisuutta täysipainoiseen toi-
mintaan sukuseurassa, ja nyt eläk-
keelle siirtyessä edessä ovat uudet
kuviot.

Eija Stenrothin (N) puheenjohdol-
la kahden menneen vuoden  ja kah-
den tulevan vuoden asiat käytiin
läpi. Hallitus sai tili- ja vastuuvapau-
den ja talous- ja toimintasuunnitel-
mat hyväksyttiin. Jäsenmaksuksi

Ilkka Seppä esitteli Kulttuuripappila Sylvin stenrothilaisille.
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vahvistettiin edelleen 20 euroa.
Uusiksi hallituksen jäseniksi

seuraavaksi  kaksivuotiskaudeksi
kokous valitsi Mikko Anttilan (K),
Marjatta Salosen (K) ja Jan Sund-
manin (S). Hallituksessa jatkavat
Olavi von Bell (H), Sirpa Hanhela
(S), Leila Korvenkoivu (N), sihteeri
Liisa Sjöblom (N) ja Hans Tuominen
(H). Pekka Pinomaan lisäksi ero-
vuoroisista Olli Hatakka (S) ja
Marjaana Anttila (K) luopuivat
tehtävästä.

Perustajajäsen  Klaus
Perustajajäsen Klaus Kilpi (K)

asetti palopuheessaan hallitukselle
vaativan tehtävän miettiä sukuseuran
tulevaisuutta ja toimintalinjoja sen
jälkeen, kun ensi vuosikymmenen
alussa uudet sukuselvitykset ja -
kirjat on saatu julki.

Uusi kunniajäsen

Stenroth sukuseuran sielu, toimit-
taja Timo Siukonen (H), ensimmäi-
nen sihteeri, toinen puheenjohtaja
ja sukukirjojen toimittaja kutsuttiin
sukuseuran toiseksi kunniajäseneksi
piispa Yrjö Sariolan jälkeen.

Sukututkimuksesta Timo ei luovu
mutta suuntaa uusiin tehtäviin. Äs-

kettäin on ilmestynyt hänen toimit-
tamansa kirja hänen vaaristaan, jy-
väskyläläisestä pankinjohtaja ja leh-
timies Veikko Sariolasta (H).

Juhlaohjelma miellytti

Savon Solmun pitopöydän jälkeen
keräännyttiin taas Poleenin saliin
varsinaiseen sukujuhlaan. Emil An-
tonin (H) taikatempuillaan juontama
monipuolinen ohjelma viihdytti pa-

rituntisen ajan ja saavutti juh-
layleisön suosion.

Pieksämäen kaupunginvaltuuston
puheenjohtaja Sirkka Rytkönen toi-
votti stenrothilaiset tervetulleiksi
vahvaan kehitykseen uskovaan kau-
punkiin. Professori Anto Leikola
(H) tarkasteli juhlaesitelmässään
(joka on erillisenä julkaistu nettisi-
vustolla) Suomen tietä itsenäistymi-
seen ja Stenrothien sijoittumista sen
vaiheisiin.

Juhlan musiikista vastasivat pia-
nisti Andra Kaus-Niemeläinen sekä
sellisti Raimo Sariola (H) Tuula-
puolisonsa säestämänä. Raimon äs-
kettäin hankkima kunnostettu arvo-
soitin soi upeasti. Pieksämäen tans-
siurheiluseuran kilpatanssijat, kaksi
vanhempaa ja kaksi nuorempaa paria
antoivat näytteen taidoistaan. Juhla
päättyi yhteisesti laulettuun Suvivir-
teen.

Sukuseuran kymmenvuotisjuhlan
pitopaikkaakin pohdittiin, mutta
Pieksämäellä siitä ei vielä päästy
ratkaisuun. Nyt ohjelmatoimikunta
esittää paikaksi Laukaata, yhtä Sten-
rothien tunnetuinta asuinpaikkaa.
Tavataanko siellä?

Jaakko PihlajaTuomisen "perheyhtye", Mari, Hanna-Maaria ja Hans musisoivat
jumalanpalveluksessa Pieksämäen uudessa kirkossa.

Marja Roschier-Halonen ja Pertti Halonen isännöivät sukuvieraita
Mäenpään kartanon tunnelmallisessa väentuvassa
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   Professori Anto Leikola (H)
tarkasteli juhlaesitelmässään Suo-
men sodasta suomalaisuuteen kak-
si vuosisataa sitten käydyn sodan
tapahtumia ja sen vaikutuksia suo-
malaisen yhteiskunnan kehityk-
seen. Suomen siirtyminen Ruotsin
vallasta Venäjän yhteyteen ja maan
aseman luominen  Porvoon val-
tiopäivillä omaksi hallintoalueeksi
loi edellytykset sille, että Suomi
Venäjän autonomisena suuriruhti-
naskuntana menestyi varsin hyvin.
Sen kulttuuri ja talous nousivat
kukoistukseen, se pysyi suomalai-
sena – tai täsmällisemmin ottaen,
siitä tuli suomalainen – eivätkä
edes 1900-luvun alun venäläistä-
misperiodit olleet riittävän pitkiä
tämän suomalaisuuden hävittämi-
seksi tai edes alistamiseksi.

   Stenrothilaisten osuutta Suo-
men sodassa Leikola arvioi näin:

   ”Runebergille innoituksen an-
tanut sota ei Suomessa tuntunut
kaikkialla. Useimmat maamme seu-
dut se sivuutti kokonaan, sillä sota-
joukkojen oli pakko liikkua jokseen-
kin harvoja maanteitä pitkin, ja
varsinaisia taisteluja käytiin vain
siellä täällä. Esimerkiksi Piek-
sämäellä oli kaiken kaikkiaan varsin
rauhallista. Jo sodan alkuvaiheessa
suomalaisten oli peräydyttävä 1808
vetämään joukkonsa ankarasta pak-
kasesta huolimatta Pieksämäelle ja
siitä edelleen Varkauteen. Venäläiset
seurasivat perässä vastarintaa koh-
taamatta. Pieksämäelle oli muuta-
maa vuotta aikaisemmin valmistunut
uusi komea pappila, ja kerrotaan
että sen isäntä rovasti Peter Bons-
dorff olisi vihollisten tullessa hädis-
sään piiloutunut pappilan perunakel-
lariin. Näyttää kuitenkin siltä että
venäläiset käyttäytyivät rauhallisesti
ja kurinalaisesti eivätkä aiheuttaneet
pahempaa häiriötä, ja pian he jatkoi-

vat matkaansa suomalaisjoukkojen
perässä kohti Kuopiota. Vain Lep-
pävirralla käytiin pienehkö kahakka,
mutta sekin päättyi eversti Johan
Adam Cronstedtin peräytymiseen
ylempää tulleiden määräysten mu-
kaisesti.

   Sodan syttyessä vänrikki Erik
Stenrothin syntymästä oli kulunut
120 vuotta ja hänen kuolemastaan-
kin 42 vuotta. Hänen lapsistaan oli
elossa vain yksi, lähes satavuotiaaksi
elänyt Sara Masalin, joka helmi-
kuussa 1808 oli täyttänyt 76 vuotta,
mikä ajan oloihin nähden oli varsin
paljon. Saran sisaruksista kirkkoher-
ra Henrik Stenroth oli kuollut jo alle
viidenkymmenen ikäisenä 1774,
luutnantti Nils Stenroth 64-
vuotiaana aivan vuosisadan lopussa,
1799, ja Katarina Roschier 80-
vuotiaana 1804. Lapsenlapsia sen
sijaan oli elossa peräti 18 tai 19,
joten suku oli ehtinyt jo levitä laa-
jalle.

   Miten Suomen sota kosketti
heitä? Tätä on vaikea sanoa, te-
kemättä erityistä selvitystä kaikkien

Erik Stenrothin lapsenlasten ja ehkä
myös lapsenlapsenlasten kohtaloista.
Katarinan lapsista Erik Roschier oli
Laukaan kirkkoherra, Karl Roschier
vänrikki, Pieksämäelle asettunut
Wilhelm Roschier nimismies, Johan
Roschier kersantti ja Anders Ro-
schier, jonka kuolinvuotta emme
tiedä, niin ikään kersantti. He olivat
 kuitenkin sodan aikana viisissäkym-
menissä tai ylikin, joten he tuskin
osallistuivat sotatoimiin. Henrik
Stenrothilla oli kolmen tyttären
lisäksi kaksi poikaa, Reinhold ja
Gustaf, joista Reinhold oli majurin
arvoon kohonnut upseeri ja Gustaf
kauppias ja kaupunginkasööri. Rein-
hold oli sodan syttyessä vielä alle
neljänkymmenen ikäinen, ja hänen
tiedetäänkin osallistuneen luutnant-
tina sotaan; sen jälkeen hän eli rau-
hassa vielä kahden vuosikymmenen
ajan. Sara Masalinin lapsista Karl
toimi kruununvoutina, Anders oli
kersantti mutta Suomen sodan ai-
kaan jo lähes viisikymmenvuotias,
Bengt henkikirjoittaja ja sotakam-
reeri, Henrik, joka kuoli jo 1803,

Stenrothilaiset Suomen sodassa

Raimo Sariolan uusi arvosoitin soi taitajan käsissä Tuula-vaimon
säestämänä sukujuhlassa.
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maanmittari, ja Gustav reviisori.
Nilsin pojista vihdoin Immanuel oli
torppari, Mikael lampuoti ja Karl
Erik maanmittari. Suomen sodan
sankareita ei tästäkään joukosta löy-
dy, ja todennäköistä on, että sota ei
kovinkaan paljon koskettanut heitä.
Kuten todettu, taistelut olivat paikal-
lisia, ja ne jotka eivät asuneet pää-
teiden varsilla eivät sodasta paljon
joutuneet tietämään.

   Kuitenkin sodan seuraukset
koskettivat kaikkia. Kuningas oli
vaihtunut keisari-suuriruhtinaaksi
ja Suomesta oli tullut erillinen hal-
lintokokonaisuus, käytännöllisesti
katsoen uusi valtio. Vähitellen myös,

aluksi maan yliopistossa ja erityisesti
sen nuorisossa, alkoi herätä tunne
ja tietoisuus siitä että ei oltu enää
ruotsalaisia muttei myöskään
venäläisiä vaan nimenomaan suo-
malaisia. Joitakin vuosikymmeniä
myöhemmin Elias Lönnrot saattoi
Kalevalallaan osoittaa, että suoma-
laisissa, siinä mitä sanottiin Suomen
kansaksi, oli omintakeista luovaa
kykyä, joka veti vertoja mille hyvän-
sä muulle kansakunnalle, J. L. Ru-
neberg saattoi pukea tämän isän-
maantunteen runouden pukuun ja
jopa valjastaa vuoden 1808 sodan
historian ja muistot tuon kansallis-
hengen palvelukseen ja J. V. Snell-

man tiivistää sen poliittiseksi ohjel-
maksi. Juuri siksi vuosien 1808-
1809 tapahtumat ovat yhä meille
tärkeitä, niitä ovat käsitelleet eri
näkökulmista merkittävimmät kir-
jailijamme Aleksis Kivestä Mika
Waltariin, ja vaikka jokin merkilli-
nen harhaperspektiivi on johtanut
siihen että parin vuosisadan takaista
historiaa ei enää pidetä kouluope-
tuksessa kovinkaan paljon esillä,
olisi vaikea ajatella että niiden kos-
kaan annettaisiin haihtua suomalais-
ten tietoisuudesta.”

Koko  esitelmä on luettavissa net-
tisivuilla www.stenroth.net.

Sukuseuran kesäteatterivierailu
tehtiin Lempäälän Nurkkanäyttämön
esitykseen 1918. Henrikin sukuhaa-
raan kuuluva Tom Söderström on
kirjoittanut ja ohjannut näytelmän
perustuen Lempäälän tapahtumiin
vuonna 1918.

Näytelmässä käsitellään yksityi-
sen ihmisen kokemuksia sodan kes-
kellä, sekä sisällissodan vaikutusta
ihmissuhteisiin. Ohjaaja esittää tai-
dokkaasti sodan alun ja kehittymi-
sen, sekä sen vaikutukset paikkakun-

nalla. Näytelmä on rakennettu ku-
vaamaan tapahtumia kahden perheen
muurari-torppari Nurmelan ja kaup-
pias Eskelisen kautta.

Vaikka näytelmän aihe on raskas,
tuntui ohjaaja löytäneen tasapainoi-
sen tavan käsitellä asiaa eri katsan-
tokantojen törmäyksessä. Ihmiskoh-
taloiden seuranta oli tässä näytelmäs-
sä pääasiassa.

Torpparia näytelmässä esitti Tee-
mu Lehtilä ja kauppiasta Esko Ko-
vero. Meitä Stenrothilaisia kiinnosti

kuitenkin enemmän torpparin puo-
liso Linda, jota näytteli Sirpa Sö-
derström (H) sekä näytelmän seit-
semästä lapsesta kolme nuorinta,
jotka olivat Melissa, Merilla ja
Niikka Söderström (H). Sirpa näy-
telmän suurperheen äitinä veti us-
kottavasti roolinsa miesten touhu-
tessa muualla milloin työssä tai
työväentalolla. Lapset nauttivat
kirmailusta pihapiirissä.

Stenrothilaisista Tomin, Sirpan
ja lasten lisäksi näytelmän tekemi-
seen oli myötävaikuttaneet Jukka
Söderström (H) sekä Kristina Sö-
derström (H). Jukka oli nikkaroinut
näytelmässä käytetyt vaunut ja
Kristina oli tehnyt lavastemaala-
ukset.

Näytelmä esitettiin Lempäälän
kirkonmäellä. Tekijäjoukon lisäksi
näyttelijäjoukko oli runsas, noin 60
henkilöä, mikä antoi näyttävyyttä ja
elämää tapahtumiin. Kylän naisia
näyttelevä kuoro toi tunnelmaa eri
tilanteisiin.

Perheemme lisäksi näytelmää oli
katsomassa myös ohjaajan sisaren-
tytär Sari Sihvo ystävänsä Heikki
Kärkkäisen kanssa.

Liisa Sjöblom

Lempäälän kesäteatteri: Tom Söderströmin 1918

Edessä  Melissa, Niikka ja Merilla Söderström (H), Ilona Joutila, Jenni
Rautonen, takana Sirpa Söderström (H), Sari Sihvo (H), Heikki Kärkkäinen
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Sukukirjan julkaisun 2006 jälkeen
koettiin hetki hiljaisuutta suurtyön
valmistuttua. Helmikuun puolivälis-
sä 2007 dokumentointitoimikunta
kokoontui ideariiheen, jossa todettiin
sukutietojen keruun jatkuneen, kaa-
vailtiin tulevaisuuden suuntaviivoja
ja lähiaikojen toimenpiteitä. Pitkän
ajan suunnitelmiin kirjattiin  uuden
neliosaisen sukukirjan tekeminen.
Päätettiin tehdä Intermezzon puute-
lista, johon kerättäisiin mm. yli 18-
vuotiaiden itsellisten nimet sukutie-
tojen tarkistusta varten. Luonnostel-
tiin sukuseuralle uutta toimintastra-
tegiaa, joka esitettiin 13.4.2007
kokoontuneelle hallitukselle.

Lokakuussa 2007 Helsingissä pi-
detyssä kokouksessa keskustelun
pohjana oli sukuseuran strategia:
täsmennettiin historiatoimikunnan
tehtäväkuvaa, ja työn organisoimi-
seksi päätettiin luoda sukuhaaroihin
uusi yhteyshenkilöverkosto. Määri-
teltiin vastuuhenkilöt sukuhaaroihin.
Todettiin, että puutelista on valmis
kaikilla sukuhaaroilla ja osoitteiden
keruu yli 18-vuotiaiden itsellisten
osalta voidaan aloittaa.

Helmikuun 2008 ideaseminaaris-
sa jatkettiin pohdiskelua toimin-
tastrategiasta, työnjaosta ja vastuusta,
tutkimusmenetelmistä ja mikälaista
tietoa halutaan tulevaan kirjaan Erik
Stenrothin ja Kristina Krookin jäl-
keläisten historiasta. Seuraava semi-
naari on sovittu pidettäväksi Timo
Siukosen luona Toivakassa  13.-
14.12.2008,  jossa päätetään lopulli-
sesti verkostoitumisen mallista ja
sen mukaan käynnistää yhteyshen-
kilöiden metsästäminen

Kolmas sukukirja
 sukuhaaroittain?

Historiatoimikunnan ideariihessä

lokakuussa 2007 Luostolla yksimie-
lisesti todettiin, että sukukirjaa on
alettava suunnitella ajoissa ja pit-
käjänteisesti. Esiin nostettiin ajatus,
että neliosainen sukukirjasarja voi-
taisiin julkaista vuonna 2012. Histo-
riatoimikunta esittikin hallitukselle,
että se voisi aloittaa varovaisen suun-
nittelun ja valmistelisi vuodeksi 2009
seurantaraportin, jonka perusteella
hallitus esittelisi sitä vuosikokouk-
selle 2010 kirjasarjan toteuttamisek-
si.

Mikä sitten olisi sukukirjan sisäl-
tö? Julkaistaanko siinä vain se, mitä
haluaisimme vain itsestämme ker-
rottavan? Haluammeko siihen tietoa
elävästä historiasta, suvun arjesta,
perinteistä, tavaroista, rakennuksista,
asuinpaikoista jne? Haluammeko
siihen tietoa henkilöhistorioista, hen-
kilöiden kertomista tarinoista ja
muisteloista - nekin antavat käsityk-
sen suvun henkilöistä. Stenrothien
suvulla on ollut ja on erilaisia
elämänvaiheita, löytyy hyviä ja huo-
noja puolia, joista ei yleensä kerrota
ja joiden jälkeläisiä kuitenkin olem-
me - ts. sallitaanko kirjan sisältöön
enemmän paljastuksia isoiso- ja sitä
vanhemmista? Entäs Stenrothilaiset
naiset; onko heidät unohdettu ja on-
ko heillä historiaa? Nämä ja monet
muut kysymykset tulevat pohdintaan
 kun mietitään lopullisesti kirjasarjan
sisältöä. Oma ongelmansa on kirjo-
jen toimittaminen ja rahoitus.

Mitä odotamme
sukuhaarasi jäseniltä

Ilman verkostoitumista ja suku-
seuran jäsenten osallistumista suku-
kirjan tekemiseen on vaikeata saada
aikaan tasapuolinen ja kattava suku-
teos. Keväällä 2008 historiatoimi-
kunnan peruuntuneessa seminaarissa

oli tarkoitus suunnitella valmiiksi
yhdyshenkilöverko. Nyt asia on esil-
lä 13.-14.12.2008 pidettävässä his-
toriatoimikunnan seminaarissa, jossa
todennäköisesti löytyvät yhtenäiset
ajatukset verkostomallista, jotta ku-
kin toimikunnan jäsen voisi ruveta
etsimään ja nimeämään vastuuhen-
kilöitä omaan sukuhaaraansa suku-
tutkimuksen jatkamiseksi sekä tieto-
jen keräämiseksi. Työtä on paljon -
 siksi historiatoimikunta tarvitsee
avuksi kattavan yhteyshenkilöver-
koston serkussukuhaaroihin ja näille
puolestaan alaiset sisarussuvuista.

Rahaa tietysti tarvitaan, mutta
hallitus voisi aktiivisemmin olla mu-
kana etsimässä. keinoja, miten saada
ihmiset kiinnostumaan sukutyöstä
ja mukaan toimintaan, ja ennenkaik-
kea miten saataisiin sukuseuraa yl-
läpitävä jäsenkunta motivoiduksi
asialle. Liittyessään sukuseuran jä-
seniksi hehän ovat jo osoittaneet
jonkinlaista  kiinnostusta sukutoi-
mintaan ja ovat sopivia omien ser-
kussukujensa yhdyshenkilöiksi. Hei-
hin on entistä enemmän kiinnitettävä
huomiota.

Ville Palola

Historiatoimikunta jatkaa sukutietojen keruuta ja päivitystä

Intermezzon sukutaulut lisääntyneet sadoilla

Ville Palola (N)
0400-182473
vilho.palola@pp.inet.fi
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Saran sukuhaarassa jo yli 2000 taulua

Erik Stenrothin jälkeläisten Saran sukuhaaran sukutauluja, joita sukuseuraa perustettaessa
oli tiedossa vain 60, on 2006 julkaistussa Intermezzossa jo 1679. Sirpan sitkeän työn
tuloksena niiden määrä on sen jälkeen noussut yli 2000:n. Hänen arvionsa on, että
sukuhaarasta on tähän mennessä selvitetty silti vasta 70-75 prosenttia.

Työn alla ovat muun muassa Amerikkaan ja Venäjälle muuttaneet jälkeläiset ja
luonnollisesti vielä kirjaamattomat nykypolvet.

”Olen istunut tietokoneella ja tutkinut kirkonkirjoja Sukututkimusseuran sivuilla ja
tilannut virkatodistuksia kirkkoherranvirastoista. Työ on hidasta senkin takia, että ihmiset
ovat muuttaneet toisille paikkakunnille, eikä kirkkoherranvirastojen työntekijöitä voi kuormittaa, sillä heillä
on paljon muitakin asiakkaita.

Suuri apu on aktiivisista ihmisistä, jotka lähettävät tietoja ja auttavat sillälailla. Toivottavaa olisi  etenkin
tämän päivän tietojen päivittamiseksi, että kaikki ilmoittaisivat sukuhaarassaan avioituneista, syntyneistä ja
kuolleista sähköpostilla.”

Katarinan jälkeläisiä vielä haetaan

Maaria kiittää isotätiään Toini Puupposta sukututkimuskipinän syttymisestä 90-luvun
puolivälissä. ”Sukututkimus on ihanaa salapoliisintyötä. Yhtä pientä yksityiskohtaa
varten saattaa joutua tuntikausia selailemaan matrikkeleita, vanhoja asiakirjoja ja
mikrokortteja, mutta kun se viimeinen pieni tiedonmurunen löytyy ja palaset loksahtavat
kohdalleen, tuntee saaneensa aikaiseksi jotain erityistä.

Selailin vuosia sitten sukututkimusseuran nettisivuja ja löysin kirjauutuuksien listalta Stenrothien keskeneräisen.
Ostin sen, koska siinä oli esivanhempiani, mm. Roschierit. Huomasin, että Hilma Roschierin ja Anders Puupposen
jälkeläiset puuttuivat. Koska minulla oli suuri osa vanhimmista tiedoista jo valmiina, lähetin saman tien Timo
Siukoselle sähköpostia. Siitä lähtien olen osallistunut sukuseuran toimintaan.

Tarkoituksenani on kerätä ja tallentaa Katarinan sukuhaaran henkilöistä kaikkea mahdollista; uusia ja vanhoja
sukutietoja, valokuvia ja tarinoita suvun henkilöistä ja asuinpaikoista, lehtiartikkeleita ja merkittäviä tapahtumia
ym. Tässä tarvitsen luonnollisesti yhteyshenkilöiden ja muiden vapaaehtoisten ”katarinalaisten” apua. Erityisesti
toivoisin saavani valokuvia suvun vanhimmistä jäsenistä, mielellään henkilötiedoilla varustettuina.

Henrikin sukuhaaran tutkimustilanne

”Sukututkimuksessa olen tähän asti keskittynyt pääasiallisesti erilaisiin ongelma- ja
solmukohtiin, jollaisia olen eri suvuista ja sukuhaaroista pyrkinyt selvittelemään etupäässä
arkistolähteiden avulla mm. kansallis- ja maakunta-arkistoissa.”

Sukuhaaran yleistilanne on hyvä. Sukututkimusta oli harrastettu ja tietoja koottu
erityisesti kirkkoherra Henrik Stenrothin pojan, majuri Reinhold Stenrothin jälkeläisten
keskuudessa, sekä joissakin muissa Henrikin lasten jälkeläisten joukossa. Erityisen
hyvin selvitettyjä olivat Forssellit, Brunout, Sneckenströmit ja Töttermanit, von Bellit,
Bonsdorffit, Dunckerit, Kihlman–Kairamot, Schaumanit, Tandefeltit ja Åkerhielmit.

Puutelistalla vanhimmat tutkittavat kohteet ovat Henrik Stenrothin kaksi Leppävirralla
1758 ja 1761 syntynyttä Erik-poikaa. Todennäköisesti he ovat kuolleet lapsina, vaikka merkintöjä kirkonkirjoista
ei olekaan löytynyt. Sama koskee Erik Hammarinin Juvalla syntyneitä lapsia Henrikiä (s. 1784) ja
Eevaa (s. 1786).

Henrikin sukuhaarassa on yli 500 kysymysmerkillä varustettua henkilöä. Niistä suurin osa on 1950-luvulla
tai sen jälkeen syntyneitä. Kyse on heidän tietojensa saattamisesta ajan tasalle.

Joitakin visaisia pulmia on. Mitä on tapahtunut Yhdysvaltoihin, Venäjälle tai Ruotsiin muuttaneille
sukulaisillemme?

Sirpa Hanhela (S)
040-5251674
sirpa.hanhela@kolumbus.fi

Maaria Puupponen (K)
050-3547047
maaria.puupponen@helsinki.fi

Pertti Toukomaa (H)
044-0260634
toukomaa.pertti@pp.inet.fi
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Syntyneitä

6.4.2007 Vincent Sebastian Sarin (H), vanhemmat Liselotte Wahlman-Sarin
ja Patric Sarin.
19.5.2007 Otso Touko Juhani Nykänen (H, T 2132) Porvoo, vanhemmat
Seija ja Jarno Nykänen.
14.11.2007 Aino Helmiina Viitala (S) Tampere, vanhemmat Mirka ja Tuomo
Viitala (T. 3318).
19.2.2008 Milla Maaria Harjula (S), vanhemmat Niina Malinen ja Jouko
Harjula.
15.4.2008  Iitu Kaarina Riekkinen (H) Jyväskylä, vanhemmat Susanna o.s.
Siukonen ja Jani Riekkinen.
13.5.2008 Milla Charlotta Viitala (S) Tampere, vanhemmat Erja ja Jani Viitala
(T. 3317).
8.8.2008 Joakim Leo Rafael Roschier (K) Helsinki, vanhemmat Iina-Maria
Ann Suzan Roschier ja Aki Petteri Miikkulainen.
27.8.2008 Noora Anni Aliisa Taipale (K) Rovaniemi, vanhemmat Niina
Poikela ja Petteri Taipale.
24.9.2008 Lia Naemi Wahlman (H), vanhemmat Elina ja Lars Wahlman.

Vihittyjä

26.8.2006 Elina Maria Lemettilä ja Lars Johan Wahlman (H) Sipoossa.
29.6.2007 Ann-Helen Wahlman-von Koch (H) ja Kiki von Koch Siuntion
kirkossa.
5.12.2007 Lääket.kand. Heli Katariina Tikkanen-Segersvärd (S, T. 3802) ja
oikeust.yo Olli Petteri Segersvärd, Helsinki.
29.3.2008 Terveydenhoitaja Maria von Bell (H) ja dipl.ins. Teemu Mäki-
Patola, Helsinki.
26.4.2008 Eläinlääket.lis. Hanna Kristiina Tikkanen-Forsten (S, T. 3802) ja
dipl.ins. Mikael Harri Juhani Forsten, Helsinki.
28.6.2008 Mirva Kristiina Vesimäki (o.s. Vesamäki) (S, T. 3384) ja Jussi
Ensio Vesimäki, Äänekoski.
28.6.2008 Sairaanhoitaja Heli Hannele Saarinen ja luokanopettaja Erkki von
Bell (H) Aitolahden vanhassa kirkossa.
2.7.2008 LähihoitajaRuut von Belll (H) ja varastomies Jussi Iisakki Nieminen,
Tampere.
20.9.2008 Liselotte Susan Wahlman-Sarin (H) ja Patric Sebastian Sarin
Sipoossa.

Väitöksiä

10.10.2008 Lääket. ja hammaslääket.lis. Junnu Leikola (H) väitteli lääketieteen
tohtoriksi kirurgian alalta Helsingin yliopistossa. Väitöstutkimuksen aihe oli
Vartijaimusolmuketutkimus diagnostisena työkaluna rintasyövän hoidossa.

Syntymäpäiviä

27.6.2008 Toini Annikki Tellervo Puupponen (K) Tampere, 90 vuotta.
22.10.2008 Marjaana Anttila (K) Järvenpää, 60 vuotta.

Kuolleita

25.2.2008 Kotitalousopettaja Mirja Virkkala o.s. Veijola (H, T. 1523) Tampere.
18.5.2008 Marja Liisa Joki o.s. Lallukka (S, T. 3388) Nummela.
13.8.2008 Terveydenhoitaja Olla Margaretha von Bell-Holmström (H, T.
2173) Mustio.
25.10.2008 Konepajainsinööri Heikki Kalevi Kilpeläinen (S, T. 3687) Varkaus.

Stenroth
Open 2008

Stenroth Open - 2008 voitta-
jaksi Joroisten Kartanogolfin
kentällä Pieksämäen sukujuhlan
aikaan selvityi jo kolmannen ker-
ran peräkkäin Tuomas Halonen
miesten sarjassa. Naisten sarjan
voitti Birgitta Isonen, toisen ker-
ran peräkkäin.

Osanottajia oli tällä kertaa vain
7, viisi miesten ja 2 naisten sar-
jassa.

Mitalistit:
Naisten sarja:
1. Birgitta Isonen 28 pistettä
2. Tuula Rajala 19 pistettä

Miesten sarja:
1. Tuomas Halonen 32 pistettä
2. Henri Siukonen� 30 pistettä
3. Ossi Salmenkivi 30 pistettä

Lyöntipelin voitti Tuomas Ha-
lonen.

Pyrimme vielä ensi vuonna
järjestämään Stenroth Openin,
nyt pääkaupunkiseudulla. Jos
osanottajia on alle 10, voimme
ryhtyä vetämään johtopäätöksiä,
onko mielekästä järjestä näitä
kilpailuja, kun osanottajamäärä
on näin pieni.

Harri Siukonen

Stenroth perheuutisia



 Kivenjuuret 1/2008   13

Isäni mummu on Juliana
Masalin (1872 - 1961) ja
hänen esi-isänsä on Jämsän
Talvialassa 1759 syntynyt
Anders Johan Masalin,
myöhemmin kersantti.

Anders Johan Masalin oli
vajaa kymmenen vuotta
Tukholman lähellä erään
kartanon kirjoilla. Sielta hän
palasi takaisin Viitasaaren
Kymönkosken sotilasvir-
katorpaan. Erottuaan ar-
meijan palveluksesta hän
perusti perheen ja muutti
sotilasvirkatorppaan Saari-
järvelle, nykyisen Karstulan
kunnan alueelle.

Anders Johan asui jonkin
aikaa Kymönkosken soti-
lasvirkatorpassa, ja tänä
aikana hän teki aviottoman
lapset kersantti Bengt Guneliuksen
 Anna Sofia tyttärelle. Pojasta tehtiin
Anders ja hän sai sukunimekseen
Masalin.

 Ilmeisesti aviottomasta Anders
Masalinista pidettiin kuitenkin hyvää
huolta. Näyttää siltä että hän sai
Bengt-papaltaan torpan asuttavak-
seen Viitasaaren Kymön/Kymin-
koskelta.

Voin kuvitella miten vanha isäntä
Bengt on laittanut "ruotuun" Anders
Johan Masalinin kun hän saapui
kymmenen vuoden jälkeen takaisin
Viitasaarelle Kymönkosken sotilas-
virkatorppaan. (Olen nähnyt taulun
arvokkaan ja ankaran näköisestä
Guneliuksesta).

Anders Masalinin pojan Mathias
Masalinin tytär Juliana Masalin meni
naimisiin Johan Hakosen kanssa.

11-lapsinen perhe, isoisäni Einar
Hakonen mukana, muutti 1900-
luvun alussa Pihtiputaalle, jossa isäni
Matti Hakonen on syntynyt. Isoisäni
perheessä oli kaikkiaan 14 lasta,
joista kaksi kuoli pienenä.

Minä olen siis omaa sukua Hako-
nen vaikka käytänkin nykyään puo-
lisoni Einon nimeä Pihlaja. Meillä
on kolme lasta. Olen tehnyt sukutut-
kimusta ainakin parikymmentä vuot-
ta lähinnä omista suvuistani.

Vanhan Viitasaaren historiakirja
tuntee Cuneliuksen 1600-luvulta
alkaen pappissukuna.

Herää kysymys, miksi Anders
Johan Masalin lähti Ruotsiin ja vii-
pyi siellä 10 vuotta ja miksi Anders
Johanin sisarukset tulivat sinä aikana
Viitasaarelle. Asuivatko he Cuneli-
uksen luona Kymönkosken talossa?

Isäni on ollut vuosia Pihtiputaan
miekuorossa laulamassa - tekivät
noin vuosi sitten myös levyn.

Mieskuoron laulu/näytelmä esi-
tyksiä on esitetty monilla paikkakun-
nilla. Aiheita ovat olleet mm. tukki-
laiset,  rautatien rakentaminen
puttaalle ja sodan jälkeisten asutus-
tilallisten elämä puttaalla (Pihtipu-
taalla).

Isäni sisar oli 60-luvulla televisi-
oidussa laulukilpailussa, jonka voitti
Paula Koivuniemi, ja hän tuli muis-
taakseni toiseksi. Televisio oli siihen
aikaan harvinainen, ainakin maalla.
Meillä oli telkkari ja kaikki meidän
peräläiset tulivat sitä katsomaan niin
että olohuone oli aivan täysi. Välillä
lapset ajettiin nukkumaan.

Virpi Pihlaja

Uusi sukuhaara aviottomasta lapsesta

Johan ja Juliana Hakosen perhekuvassa vuodelta 1931 takana lapsista Matti ja
Väinö Viljo ja oikealla Einar vieressään vaimonsa Vieno, sylissä lapset Aune ja
Eino.

Sukututkimuksen kompastuskiviä mutta myös kiinnostavia yksityiskohtia ovat
aviottomat lapset, joita ei selvityksissä näy ja joiden jälkeläisistä ei ole tietoa.
Pihtiputaalaisen Virpi Pihlajan sukututkimuksen kautta paljastui hänen yhteytensä
Stenroth suvun Saran sukuhaaraan Saran pojan Anders Johan Masalinin harha-
askeleen seurauksena.
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Meidän perheessämme on suhde
Ruotsiin aina ollut lämmin ja luon-
nollinen. Äidinpuolen suku on ko-
toisin Smålannista, Linneryd-nimi-
sestä pikkukylästä. Sieltä esi-isä
Paul Adolf  Gulin muutti vuonna
1793 kuningaskunnan itäosiin, ensin
Viipuriin ja sieltä Loviisaan puu-
sepän ammattia harjoit-tamaan.151
vuotta myöhemmin kaksi pientä jäl-
keläistä, Ollikaisen perheen tyttäret
Rauni ja Kirsti lähetettiin sotalap-
siksi Ruotsiin.

Rauni ja Kirsti olivat hyvissä per-
heissä Tukholmassa ja Norrköpin-
gissä vv. 1944-1946. Kotiin palattu-
amme säilyivät suhteet ruotsalaisiin
kasvatuskoteihimme kirjeiden ja
korttien välityksellä.

Molemmat perheet lähettivät use-
an vuoden ajan vaate- ja ruokapa-
ketteja perheelleemme. Sekä Hallan-
derit että Nilssonit olivat pari viikkoa
luonamme kesällä 1956 ja me mo-

lemmat tytöt kävimme heidän ruot-
sinperheissämme vierailulla. Eräänä
jouluna Norrköpingissä sain joulu-
lahjaksi mapillisen äitimme kirjoit-
tamia kirjeitä.

Nyt, yli kuusikymmentä vuotta
myöhemmin ja työvuosien jäätyä
taakse, päätin toteuttaa ajatuksen
äitimme ja mamma Anna-Gretan
välisen kirjeenvaihdon kirjoit-
tamisesta tietokoneelle. Saimme mo-
lemmat aikanaan Ruotsista lähtiessä
mukaamme muistoalbumit, ja pari
vuotta sitten löysin Valtionarkistosta
ja Tukholmasta Riksarkivetista meitä
ja matkaamme Ruotsiin ja takaisin
koskevia asiakirjoja. Tekisinkö kir-
jeistä, valokuvista ja vanhoista asia-
kirjoista kirjan lapsilleni ja lapsen-
lapsilleni?

Näin oli projekti viritetty ja sa-
malla annoin tällä hyvällä syyllä
itselleni luvan lähteä liikkeelle. Kos-
ka vierasta kieltä on hyvä kirjoittaa

oikeassa kieliympäristössä, suunta
oli selvä – Ruotsiin. Onnellisten
sattumusten kautta sain sitten viime
keväänä kivan asunnon Tukholman
keskustan tuntumasta kuudeksi
viikoksi. Siellä aloitin kirjoitustyöni.

Kotiin palattua alkoi kesän mit-
taan vahvistua ajatus Tukholmaan
paluusta. Lokakuussa sain hankittua
vuokra-asunnon, tällä kertaa puo-
leksi vuodeksi, ja niin muutin
mappeineni ja tietokoneineni vanhan
villan alakertaan Lidingön saarelle.

Olin jo keväällä ollut mukana
Tukholman sotalapsiyhdistyksen
tilaisuuksissa. Nämä 'lapset' ovat
aikanaan Ruotsiin adoptoituja
suomalaisia lapsia. Näiden tutta-
vuuksien kautta olen nyt myös mu-
kana Ruotsissa asuvien suomalaisten
sotaveteraanien toiminnassa. Viime
aikoina peräänkuulutettua yhteisöl-
lisyyttä täällä riittää.

Poikani Kimmon perhe asuu
myös Tukholmassa ja muitakin ta-
pahtumia ja kutsuja eri tilaisuuksiin
on lähes joka päivälle, joten yksinäi-
syys ei vaivaa. Minä uutena ja tun-
temattomana tunnen olevani erittäin
tervetullut kaikkiin tilaisuuksiin.
Ystävällisyys ja välittäminen ym-
päröi joka puolelta, tunnen viihtyvä-
ni ja nyt voin sanoa 'jag har kommit
hem'. Uuden vuoden myötä kauan
itänyt ajatus on kiteytynyt: muutan
tänne pysyvästi.

Kirsti Pekari
(K, Taulu 202)

Sotalapsi palasi Ruotsiin

Kirsti Pekari keväisessä Tukholmassa.

Sukutuotteita sukuseuran tunnuksella voit tilata:
Stenroth-pinssi, 3 € ja avaimenperä 5 €.
Stenroth-postimerkkivihko (10 kpl 1-luokka) 15 €.
Tilaukset: Jan Sundman, Nukkeruusunkuja 3 B 38, 00990 Helsinki, 040-8357397,
jan.sundman@pp2.inet.fi.
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Toimintasuunnitelma 2009-2010
Stenroth sukuseura ry on Erik Stenrothin (1688-1766) ja hänen vaimonsa Kristina Krookin (1708-1788)

neljän jälkeläisen, Katarinan, Henrikin, Saran ja Nilsin sukuhaaroihin jakaantuvan laajan suvun yhteinen
sukuseura, joka toimii sukutietojen keräämiseksi ja tallentamiseksi, sukuyhteyden luomiseksi, laajentamiseksi
ja tiivistämiseksi, sekä jo syntyneiden ja syntyvien alasukuseurojen välisten yhteyksien lähentämiseksi.
Tavoitettaan sukuseura toteuttaa sukututkimuksella ja sukujulkaisuilla, tiedottamisella ja sukutapahtumia
järjestämällä. Tehtäviä hoitavat ja niistä vastaavat sukuseuran hallitus sekä sukuseuran asettamat toimikunna,
joissa kaikki sukuhaarat ovat edustettuina.

Hallitus: Hallitus johtaa sukuseuran toimintaa ja jäsenhankintaa sekä vastaa seuran taloudesta. Pysyvien
toimikuntien lisäksi hallitus voi asettaa eri tehtäviin vastuuhenkilöitä, toimikuntia tai työryhmiä. Kullakin
sukuhaaralla on hallituksessa kaksi edustajaa. Hallitus valitsee keskuudestaan sukuseuran puheenjohtajan.
Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus voi täydentää kokoonpanoaan asiantuntijoilla esimerkiksi valitsemalla ulkopuoleltaan sihteerin,
jäsensihteerin ja rahastonhoitajan. Käytännön toimintaa harjoitetaan kolmessa nelihenkisessä toimikunnassa,
 historia-, ohjelma- ja viestintätoimikunnissa sekä työvaliokunnassa. Hallituksen työvaliokuntaan kuuluvat
tehtävänsä perusteella puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja jäsensihteeri.

Sukuseuran työ pyritään toteuttamaan vapaaehtoisvoimin ja taloudellisten mahdollisuuksien mukaan.
Pyrkimyksenä on ottaa huomioon tasa-arvoa noudattaen suvun jakaantuminen neljään pää- ja satoihin
alasukuhaaroihin.

Historiatoimikunta: Historiatoimikunta etsii, tutkii, tallentaa ja julkaisee sukutietoa. Toimikunta voi
nimetä työryhmiä ja vastuuhenkilöitä. Työnsä organisoimiseksi toimikunta luo sukuhaaroihin
yhteyshenkilöverkoston henkilötietojen tarkistamiseksi ja perinne- ja muistitiedon, henkilöhistorioiden sekä
sukukertomusten ja -tarinoiden keräämiseksi.

Historiatoimikunnan hyväksymänä sukuseuran ja alasukuseurojen sukuhistoriaa ja -kertomuksia julkaistaan
Stenroth sukuseuran julkaisusarjana. Historiatoimikunta vastaa sukutietojen arkistoimisesta Stenroth sukuseuran
arkistoon Jyväskylän maakunta-arkistoon.

Ohjelmatoimikunta: Sukuseuralle keskeisesti kuuluvasta sosiaalisesta ja kulttuuuritoiminnasta kuten
sukujuhlien, sukukokousten, sukutapaamisten, sukumatkojen ja sukuseminaarien valmistelusta ja käytännön
järjestämisestä vastaa ohjelmatoimikunta. Joka toinen vuosi järjestettävän vuosikokouksen yhteydessä järjestetään
sukujuhla tai muu ohjelmallinen sukutapaaminen.

Viestintätoimikunta: Tiedottamisen tehostamiseksi ja suvun ja sukuseuran jäsenten aktivoimiseksi
viestintätoimikunta kehittää sukulehti Kivenjuuria, joka pyritään julkaisemaan kahdesti vuodessa jäsenjakeluna
ja taloudellisten mahdollisuuksien salliessa myös markkinointinumerona laajana sukujakeluna. Kivenjuuret
julkaistaan myös sukuseuran verkkosivuilla www.stenroth.net.  Sivuja kehitetään entistä vuorovaikutteisemmaksi
keskusteluvälineeksi, joka mahdollistaa suvun tahdon ilmaisemisen ja sen huomioon ottamisen sukuseuran
toimintaa suunniteltaessa.

Sivujen päivittämisestä vastaa hallituksen ja toimikuntien tuella sukuseuran webmaster Kivenjuurien
päätoimittajan avustamana. Tarvittaessa hallitus ja viestintätoimikunta voivat julkaista erillisiä jäsenille
lähetettäviä ja verkkosivuilla nähtäviä tiedotteita.

Talousarvio: Vuosikokous vahvisti toimintavuosien talousarviot, jotka varovaisesti arvioituina päätyvät
vajaan   10  000 euron loppusummaan. Suurimmat vuotuiset menoerät ovat Kivenjuurien julkaisuun varatut
4 000 euroa, hallituksen toimisto-, kokous- ja matkakulut runsaat 3 000 euroa sekä historiatoimikunnan tuki
1500 euroa.  Ohjelmatoimikunnan toiminta sekä vuosikokous ja sukujuhla 2010 katetaan erillisillä
osanottomaksuilla.

Jäsenmaksujen arvioidaan tuottavan 7 000 euroa ja vielä myymättömien Intermezzo-sukukirjojen   2 000
euroa. Jäsenmäärän kasvattaminen toisi vakautta sukuseuran talouteen.

Sukuseuran talous perustuu vuosikokouksen hyväksymään talousarvioon. Tulorahoituksen tärkein lähde on
jäsenmaksu, joka normaalijäsenille vuosina 2009 ja 2010 on 20 €. Nuorisojäseniltä ei peritä jäsenmaksua, ja
myös opiskelijat voivat pyytää jäsenmaksuvapautusta.



Jaakko Pihlaja
Kirkkosaarentie 15, 54930 Levänen

Intermezzo-sukukirjaa on vielä saatavana
Intermezzo – Stenrothien välisoitto sukukirjaa on vielä muutamia kappaleita jäljellä. Uutta

painosta ei enää oteta, joten nyt on viimeinen tilaisuus hankkia yli 5000 sukutaulua ja 30 000 nimeä
sisältävä selvitys Erik Stenrothin ja Kristina Krookin jälkeläisistä.

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

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

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

Timo Siukosen kirjoittama teos ”Sariola Keski-
Suomesta” on ilmestynyt Minervan kustantamana.

Kirjan päähenkilö on hänen vaarinsa – äitinsä isä –
ekonomi Veikko Sariola  (1892–1953), joka toimi
Jyväskylässä lehtimiehenä ja pankinjohtajana.

Teoksen takakannessa lukee tii-
vistetysti: ”Hänen sielunsa roihusi
Keski-Suomelle, hänen rakkain
tutkimuskohteensa oli vanha Jy-
väskylä ja vapaa-aikansa ydintä
toiminta Keski-Suomen museon
hyväksi.”

Sariola kirjoitti ylioppilaaksi 1910
Jyväskylän Lyseosta, valmistui
ekonomiksi 1913, työskenteli toi-
mitussihteerinä Keski-Suomessa
1914–1916 ja 1917–1918, Keski-
suomalaisessa 1918–1925 ja Sisä-
Suomessa 1925–1929, minkä jäl-
keen hän siirtyi pankkialalle palaten
Seinäjoelta kotikaupunkiinsa Jy-
väskylään Pohjoismaiden Yhdys-
pankin kakkosjohtajaksi 1935–1953.

Sariola oli perustamassa Keski-
Suomen museoyhdistystä, Jyväskylän Lyseon entisten
oppilaiden yhdistystä, Jyväskylän Latua, Jyväskylän
Sanomalehtimiesyhdistystä, Keski-Suomen filatelisti-
seuraa ja asuntoyhtiö Yrjönkatu 26:ta. Hän kirjoitti

useiden yritysten historioita sekä tuhansia lehtijuttuja,
joiden perusteella akateemikko Päiviö Tommila piti
häntä kaupungin ensimmäisenä artikkelitoimittajana.

Teoksessa on 346 sivua, ja se jakaantuu kolmeen
osaan: selvitykseeni hänen elämästään (sivut 1–227),

hänen elossa olevien lastensa
(Salme Siukonen, Aarne Sariola,
Yrjö Sariola) jälkisanoihin (sivut
228–238) sekä Martti Pulakan
toimittamaan liiteosaan, jossa on
kaksi Veikko Sariolan kirjoittamaa
pakinasarjaa vanhasta Jyväskylästä,
toinen Sisä-Suomessa 1936–1937
ja toinen Jyväskylän Sanomissa
1951; kirjoituksia on yhteensä 30.

Autenttiset välähdykset Jyväs-
kylän historiasta ovat kirjan ar-
vokkain osa. Niistä käyvät ilmi
Sariolan sitoutuminen kotikau-
punkinsa kehittämiseen ja paneu-
tuminen sen historiallisen aineiston
tallettamiseen.

Kirjan myynti:
Kuokkalan kartano, Hämeenpohjantie 50, 40520 Jy-
väskylä. Puh. (014) 338 6811, Fax (014) 612 991,
www.kuokkalankartano.fi. Hinta 25 euroa.

Sariola Keski-Suomesta
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