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Vuosikymmen takana – mitä edessä?
Kesällä 2000 helluntain aattona Suomenlinnan vallien varjossa suuren

yksimielisyyden vallitessa syntyi Stenroth sukuseura. Vajaan vuoden kuluttua
se sai siunauksen Patentti- ja rekisterihallitukselta kirjaimin ry.

Laukaan kirkkoherran Osvald Stenrothin jälkeläisten aloitteesta Stenroth-
Salmenkiven sukukokouksessa Mäntyharjulla 1996 koottu sukutoimikunta
kutsui Suomenlinnaan kaikkia vänrikki Erik Stenrothin (1688-1766) jälkeläisiä
sukujuhlaan. Heitä kertyi paikalle jo silloin yli 450.

Ensimmäisen sukukirjan, Stenrothien keskeneräisen tekijä Timo Siukonen
arvioi vuosi ennen Suomenlinnan sukujuhlaa, että kirjaan tulisi tiedot noin
6000 henkilöstä, ”tai niin useasta kuin tutkimuksen, etsimisen, nyrkkipostin
ja viidakkorumpujen avulla on mahdollista saada”.

Hänkään ei silloin osannut arvioida, että Erikin neljän lapsen jälkeläisiä
seitsemän vuotta myöhemmin julkaistuun seuraavaan sukukirjaan Intermezzo
– Stenrothien välisoitto  kirjattiin jo yli viisinkertainen määrä nimiä. Siinäkin
arvioidaan olevan vasta noin 70 prosenttia kaikista suvun jäsenistä. Ja uusia
polvia syntyy kaiken aikaa.

Suvun tutkijat ovat jaksaneet puurtaa vielä tuntemattomien sukuhaarojen
löytämiseksi. Työ jatkuu. Vielä tänä vuonna melkoinen joukko ihmisiä saa
historiatoimikunnalta kirjeen kutsuna yhdyshenkilöverkostoon. Tavoitteena
on heidän avullaan saada kartoitetuksi nuoremmat serkussarjat Intermezzon
tietojen täydennykseksi.

Oma lukunsa ovat tarinakirjat – liha sukutaulujen luiden ympärille. Suku
ei ole pelkkiä nimiä, vaan ihmisiä, heidän tekojaan, ihmisten kanssakäymistä,
erilaisia ja eri tavalla ajattelevia ja toimivia persoonia.

Sukutarinoiden keräys vaatii tarinoiden tallentamista, muistojen kirjaamista
ja kaikenlaisen sukutiedon kokoamista julkaisumuotoon. Kirjahankkeet ovat
vaativia, niin ajallisesti kuin taloudellisesti. Niihin tarvitaan myös sinnikkäitä
tekijöitä kaikista sukuhaaroista.

Sukuseura on näyttänyt elinvoimansa. Sukujuhlat ovat keränneet runsaasti
osanottajia, mutta kehitys on ollut valitettavasti hieman laskusuuntainen.
Pieksämäelle saimme kokoon vain runsaat sata juhlijaa. Kiinnostavaa on nähdä,
miten Laukaan kesäkuinen sukujuhla saa väen liikkeelle. Kymmenvuotisjuhla
ansaitsisi runsaan osanottajajoukon.

Sukuseuran toiminnan suunnasta on pienissä piireissä keskusteltu ja nostettu
esiin erilaisia näkökulmia. Tämän lehden artikkeleistakin jonkinlaisen muutoksen
tarvetta on ehkä aistittavissa.

Onko tarvetta sukujuhlaan vai riittäisikö vaatimattomampi vuosikokous
joka toinen vuosi ja juhla harvemmin? Halutaanko pienempimuotoisia sään-
nöllisiä tapaamisia kuten alkuun lähtenyttä klubitoimintaa jatkaa? Onko
säännöissä tarkistamista nykyistä suuremman joukon saamiseksi mukaan
toimintaan? Toivottavasti vuosikokous avaa keskustelua toiminnan tarpeista
ja sukuseuran tavoitteista laajemmin.

Kivenjuuret on osaltaan valmis keskustelua jatkamaan. Lehden harvan
ilmestymistahdin vuoksi – kahdesti vuodessa ja pääasiassa  pienenä jäsenpai-
noksena - otollisempi  keskusteluareena olisi sukuseuran verkkosivut
www.stenroth.net ja sinne avattava blogi suvun jäsenten mielipiteiden julki
tuomiseksi.

Tiedän, että painettu sana miellyttää vanhempia sukupolvia verkkosivuja
enemmän, mutta nuoremmille netti on arkipäivää, monipuolista tiedon käsittelyä
ja etsintää. Siksi sukuseurankin verkkosivuja kehitetään parhaillaan paremmin
käytettäviksi ja monipuolisemmiksi.

Tarkoitus on lähiaikoina saada kaikki ilmestyneet  Kivenjuuret sivuilla
selattaviksi. Toivottavasti tähän astinen kymmenvuotinen historia antaa pohjaa
pohdiskelulle itse kullekin, miten tästä eteen päin?

   Hyvää kymmenvuotisjuhlaa kaikille!

Jaakko Pihlaja
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Yhdessä kohti
tulevaisuutta

Laukaassa Stenroth sukuseura juhlii 10-vuotista olemassaoloaan.
Sukuseuramme virallinen perustaminen tapahtui vuonna 2000 Suomenlinnassa.
Sen jälkeen on kokoonnuttu sukujuhliin kahden vuoden välein 2002 hotelli
Arthurissa Helsingissä, 2004 Nivalassa, 2006 Kyyhkylässä Mikkelissä ja
viimeksi 2008 Pieksämäellä.

Kahden vuoden välistä sukujuhlien tahtia on syytä jatkaa.. Säännöllinen
kokoontuminen lisää suvun tuntemista, luo sukuseuraan  turvallista jatkuvuutta
ja antaa hyvän selkänojan ja polun tulevaisuuteen: On etappeja tutuin välein,
on mitä odottaa.

Sukuseuramme säännöt sallivat jatkuvuuden ja toiminnan monipuolisuuden
ja aktivoimisen. Me teemme yhdessä - yhdessä tekeminen on hauskaa,
motivoivaa ja tuloksellista.

Stenroth sukuseurassa jatkuu tutkimus- ja tietojenkeruutyö Erik Stenrothin
ja hänen vaimonsa Kristiina Krookin neljän jälkeläisen, Henrikin, Katariinan,

Nilsin ja Saran sukuhaaroihin jakautuvan laajan suvun vaiheiden ja kulttuurihistorian selvittämiseksi ja tallentamiseksi.
Stenroth sukuseura on monien sukujen seura. Se haluaa olla sukujensa yhteisö, joka kokoaa suvun jäseniä yhteen suuren

kantapuun rungon ympärille. Historian kerrostumista tunkeutuvat paksut sukujuuret tuovat arvokasta tietoperinnettä sieltä
kaukaa. Niiden avulla sukupuu kasvattaa uusia lehtiään ja uusia oksiaan muhkeaksi perinteiden ja tietojen puuksi. Mukana
on monien eri alojen taitajia historian alusta meidän päiviimme.

Sukuun kuuluu paljon eri alasukuseuroja, joiden kytkeytymistä omaan sukupuuhumme ja keskinäistä risteytymistä voi
selvittää. Sukujen seuraan mahtuu monenlaista tarinaa ja muistoa. Näistä kaikesta ja paljosta muusta on mukava kertoa
jälkipolville ja koota ne kirjoiksi.

Sukujen tietoja ja tarinoita kirjoihin ja kansiin

Mikkelissä julkaistiin Timo Siukosen ja silloisen dokumenttitoimikunnan kovan työn lopputulos Intermezzo. Se on
Erik Stenrothin neljän sukua jatkaneen sisarsuvun kokoelma ja käsikirja. Intermezzon tietojen päivittäminen, täydentäminen
ja korjaaminen on yksi keskeinen jatkotyö, joka on jo saatettu alulle. Historiatoimikunta lähestyy sukuamme kyselyin ja
kehotuksin osallistua talkoisiin. Samalla kutsumme osallistumaan toiseen projektiimme: sukutarinoiden ja perinnetietojen
keräämiseen, tallentamiseen ja aikanaan julkaisemiseen sukuseuran julkaisuina.

Näiden projektien merkeissä kokoonnumme syyskuun viimeisenä viikonloppuna Sukuseminaari II:n puitteissa Hauholle
Lautsian kartanoon.  Ajankohta on 25.-26.9.2010. Kesän kuluessa sukuseuran kotisivuille www.stenroth.net kootaan
seminaarista tietoja ja mukaan pääsyn ohjeita. Ajankohta almanakkaan!

Klubi- ja teatteritapahtumat

Klubit ovat pienimuotoisia eri aihealueita ja henkilöitä ja heidän tekemisiään esitteleviä tilaisuuksia, joita järjestetään
muutaman kerran vuodessa. Suvun jäsenille tarjotaan tilaisuus oman tekemisen tai osaamisen esittelemiseen, keskinäiseen
keskusteluun ja yhdessä olemiseen. Sukuseuran jäsenten aloitteellisuus on avuksi klubitoiminnan rakentamisessa. Menneen
kevään aikana olemme vierailleet Ulkoministeriössä ja kuunnelleet ansiokasta esitelmää kielestä ja sukunimistä. Kesän
jälkeen keskitymme Sukuseminaari II:n työhön.

Vuoden lopuksi matkaamme Tampereen Työväen Teatteriin katsomaan Ingmar Bergmanin klassikon ”Fanny ja Alexander”
uutta sovitusta. Lavastaja Hannu Lindholmin, valosuunnittelija Timo Alhasen ja ohjaaja Tiina Puumalaisen yhteistyönä
valmistuva suomenkielinen, tunnetun teatterisuvun elämästä kertova kantaesitys saa ensi-iltansa TTT:ssa marraskuun
alussa.

Stenroth Klubi tarjoaa edullisen teatterielämyksen sukuseuralle 27.11.2010 klo 13.00. Liput viedään käsistä, joten
kannattaa varata omansa mielellään heti. Aikuiset 28 euroa, eläkeläiset 25 euroa ja opiskelijat 22 euroa. Lippuvaraukset
sähköpostitse jan.sundman@pp3.inet.fi tai tekstiviestinä puh. 040-8357397.

Jan Sundman
Varapuheenjohtaja, ohjelmatoimikunta



Stenroth Sukuseuraan kuului
vuoden 2009 lopussa 512 jäsentä,
joista ainaisjäseniä oli 46, nuoris-
jäseniä 27 ja vapaajäseniä 2 sekä 2
kunniajäsentä. Em jäsenmäärässä
ovat mukana vielä ne 36 jäsentä,
joiden kahden vuoden jäsenmaksut
maksamatta ja joiden hallitus siten
katsoo sääntöjen mukaan halunneen
erota sukuseuran jäsenyydestä. Jotta
jäsentilanne suurin piirtein pysyisi
nykytasolla ja ottaen huomioon
oletetun ikärakenteen, pitäisi vuo-
sittain tulla 20-30 uutta jäsentä.

Koskien sukuseuran taloutta
voidaan todeta, että talous on saatu
vakautettua ja molemmat vuodet
2008 ja 2009  ovat ylijäämäi-
siä.Vuosi 2008 oli 1 637,95 euroa
ylijäämäinen,vaikka laajalevikkinen
mainosjakeluna jaettu Kivenjuuret-lehti toi noin 4 000 euroa
alijäämää samoin kuin Pieksämäen sukujuhla toi 4 000 euroa
alijäämää, jotka alijäämät katettiin Intermezzojen myynnillä
(2 916 euroa) ja jäsenmaksutuotoilla (10 628 euroa) – oli
myös monia ainaisjäsenmaksuja. Vuosi 2009 oli ylijäämäinen
3   266,70 euroa ja siten taloutta tasapainottava. Mitään
isompaa aktiviteettia ei ollut ja Kivenjuuret-lehti meni vain
sukuseuran jäsenille.Vielä kiitokset jäsenkunnalle, joka
maksoi kiitettävästi ”unohtuneita” jäsenmaksuja loppuvuo-
desta 2009.

Kuten lehdessä 23/marraskuu 2009 kirjoitin, kaipaavat
sukuseuran säännöt parannusta, jotta ne osaltaan auttaisivat
sitä voimaan hyvin, ja että hallituksesta tulisi paremmin
toimiva. Nytkin hallituksesta on seuraavassa vuosikokouk-
sessa eroamassa neljä jäsentä, ja lisäksi hallituksen työsken-
telystä on toistaiseksi pidättäytynyt yksi jäsen. On selvää,
että jos vain kolme kahdeksasta jäsenestä toimii täydellä
höyryllä, niin kyllä se johonkin vaikuttaa. Näitä sääntömuu-

toskohtia olisi ainakin kolme. Tärkein
on, että sama hallituskokoonpano toi-
misi pidempään eikä olisi jatkuvassa
vaihtorumbassa, johon nykyiset säännöt
ovat sen ajaneet.

Siis vielä formuloimaton ehdotuk-
seni:

2§: Sukuseuran tarkoitus ”edistää
yhteenkuuluvaisuuden tunnetta sukuun
kuuluvien keskuudessa”.

11§: ”Vuosikokous valitsee suku-
seuralle puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtan, jotka ovat myös vastaavissa
tehtävissä hallituksessa”. ”Vuosikokous
valitsee sukuseuran hallitukseen 5-7
jäsentä”. ”Hallitus valitsee tarvittavat
sukuseuran muut toimihenkilöt tai ul-
koistaa tehtäviä”. Eli säännöissä ei
kirjoitettaisi mitään sukuhaaroista.
Nämä muutokset vahvistaisivat suku-

seuran demokratisoitumista ja  toisivat enemmän yhteisölli-
syyttä, eivätkä jakaisi väkeä kuten mielestäni nyt, vaan
kannustaisivat jäsenistöä enemmän mukaan vaikuttamaan.
Samoin puheenjohtajan asema vahvistuisi – nyt puheenjohtaja
on hallituksen juoksupoika ja erotettavissa milloin vain.

16§: ”Hallitus järjestää sukujuhlan erillisenä tapah-
tumana kerran viidessä vuodessa”. Eli nyt seuraava olisi
2015.

Näin hallitukselle jäisi enemmän aikaa ja energiaa hoitaa
paremmin ja pitkäjänteisemmin sukuseuran normaalia toi-
mintaa, ja jäsenillä ehkä olisi kiinnostusta keskustella asioista
kahden vuoden välein pidettävissä vuosikokouksissa.

Näkemiin Laukaassa ja vielä toivottavasti vuosikokouk-
sessakin!

Järvenpäässä Kiirastorstaina 2010

Mikko Anttila
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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 osoitteenmuutokset voi tehdä suoraan sähköpostilla
jaakko.pihlaja@pp.inet.fi.

Puheenjohtaja Mikko Anttila

Jäsentilanne -Talous - Säännöt
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Omassa elämässäni sukurakkaus sai syntynsä isovan-
hempieni Ninni ja Osvald Stenrothin kodissa Laukaan
Pellosniemen pappilassa. Pitkään kestänyt sota-aika ajoi
Ninnin ja Osvaldin lapsia perheineen hakemaan turvaa
Pellosniemestä. Siellä me serkut opimme tavallista paremmin
tuntemaan toisiamme. Tunsimme, että kuulumme samaan
sukuun.

Enoni Aarre Salmenkivi oli oivallinen sukurakkauden
vaalija. Hänen toimestaan Ninnin ja Osvaldin jälkeläiset
kokoontuivat  vuonna 1983 Laukaaseen. Siitä tie johti vuonna
1996 Paavo Salmenkiven syntymän 100-vuotisjuhlille
Mäntyharjulla. Juhlan valmisteluihin liittyi eräs merkittävä
yksityiskohta. Timo Siukonen pani lehtiin uutisen, että myös
muut Stenrothin suvun jäsenet ovat tervetulleita tähän
Pellosniemen stenrothilaisten juhlaan. Heitä tulikin mukaan.
Oli luontevaa, että heitä valittiin myös siihen työryhmään,
jonka tehtäväksi annettiin valmistella vuoden 2000 suku-
juhlaa.

Työryhmässä tajusin vähitellen, että sen jäseneksi valittu
Markku Stenroth taitaakin olla minulle aika kaukainen
sukulainen. Taaksepäin piti mennä aina kantavanhempiemme
Erik ja Kristina Stenrothin poikiin Henrikiin ja Nilsiin. Nils
oli Markun, Henrik minun esi-isä. Sukuyhteys sai näin aivan
uusia, laajoja yhteyksiä. Nyt tuntuu aivan luonnolliselta,
että Eija ja Markku Stenroth ovat sukulaisiani.

Vuoden 2000 sukujuhlaa valmistellut työryhmä sai teh-
täväkseen myös pohtia, olisiko hyvä perustaa sukuseura
tukemaan sukuyhteyden vaalimista. Tulimme yksimielisesti
tulokseen, että se on järkevää. Niin sitten Stenroth sukuseura
ry perustettiin. Nyt jo kymmenen vuotta myöhemmin voi
sanoa, että se on merkittävästi vahvistanut Stenrothin suvun
jäsenten keskinäistä yhteyttä ja sukurakkautta. Otan esille
kolme esimerkkiä.

Sukuseuran perustamisjuhlan aikaan Saran sukuhaaran
jäsenet olivat miltei täysin kadoksissa. Oli vaikea löytää
heitä mukaan seuran hallitukseen. Nyt heidän sukuhaaransa
taitaa olla lukumäärältään suurin kaikista neljästä! On mel-
koinen saavutus löytää miltei kokonaan kadoksissa ollut
sukuhaara.

Kaksi kertaa olen saanut olla mukana Saarijärven Mahlun
rukoushuoneella Saran ja hänen miehensä Karl Johan Masa-
linin jälkeläisten juhlissa. Heidän suuresta joukostaan olen
löytänyt Viitasaarella asustavan Veijo Grönholmin, johon
minulla on muodostunut henkilökohtainen yhteys.

Toinen merkittävä saavutus on sukukirjamme Intermezzo
– Stenrothien välisoitto, joka julkistettiin vuonna 2006
Mikkelin sukujuhlissa. Tämä kirjajärkäle oli jatkoa jo seuran

perustamisjuhlassa julkaistulle sukukirjalle Stenrothien
keskeneräinen. Miten usein otankaan Intermezzon esille,
kun tarvitsen tietoa jostain sukulaisesta. Sukukirja antaa kuin
kasvot tuhatpäiselle suvun jäsenten suurelle joukolle. Se
antaa myös tukevan pohjan vuodesta toiseen jatkuvalle
sukututkimukselle, joka on sukuseuran yksi merkittävä
perustehtävä.

Kolmas esimerkki sukurakkauden vaalimisesta on Kiven-
juuret-lehtemme, joka alkoi ilmestyä jo paljon ennen suku-
seuran perustamista. Tämä hyvin toimitettu sukulehtemme
on luja yhdysside ei vain seuramme jäsenten vaan myös
muitten stenrothilaisten välillä. Sen merkitystä sukuyhteyden
vahvistamisessa tuskin voi yliarvioida.

Kun kiitollisin mielin katson eteenpäin, tahdon nostaa
esille erään mielestäni luovuttamattoman tärkeän asian. Se
on keskinäinen luottamus. Sukurakkauden pohjalta noussut
 Stenrothin suvun jäsenten ja Stenroth sukuseuran työ kantaa
kauniita hedelmiä, kun sen perustana on keskinäinen luotta-
mus. Koemme, että työllämme on Jumalan siunaus.

Kunniajäsen Yrjö Sariola

Sukutyössä on perimmältään
kyse sukurakkaudesta.

Kuva: Markku Siukonen
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Kunniajäsen Timo Siukonen

Mahdoton
tehtävä

Mistä Stenroth sukuseura ry sai alkunsa, taitaa olla
paljon vaikeampi kysymys vastattavaksi kuin se, että
oliko ensin kana vai muna.

Jotta tarvittavat tosiasiat olisivat kasassa, tarvittaisiin
350 vuotta sukuhistorian pitkittäistä seurantaa ja pari-
kymmentä tarkkaa poikkileikkausta ihmisten elämästä
eri vuosikymmeniltä. Ilman niitä ei käsittääkseni olisi
mahdollistaa löytää oikeita syitä ja seurauksia sukuseu-
ran synnylle.

Kun Kivenjuurien päätoimittaja Jaakko Pihlaja pyysi
minua kirjoittamaan asiat yhdelle liuskalle, totean
olevani mahdottoman tehtävän edessä.

Kalenterini vuodelta 1995 kertoo, että sukutyöryhmä
kokoontui 19. lokakuuta Kauniaisissa Kari ja Leena
Salmenkiven luona. En ole varma, oliko se ensimmäinen
kokous. Seuraava merkintä on 9. maaliskuuta 1996.
Silloin tapasimme Kaarlo ja Heljä Salmenkiven luona
Mäntyharjulla. Keskeisiä tekijöitä olivat myös enoni

Yrjö ja Aarne Sariola taustallaan puolisot Anna-Maija
ja Elina. Suunnittelimme ilolla. Mietimme syntyjä
sy viä.

Sukuseuran alkutahdit julistettiin 8. kesäkuuta 1996
Mäntyharjun sukujuhlassa, jonka osanottajat valitsivat
keskuudestaan toimikunnan miettimään, olisiko yh-
distysmuotoinen tai jokin muu sukuseura tarpeellinen.
Puheenjohtajaksi tuli Yrjö Sariola ja sihteeriksi Timo
Siukonen

Noina vuosina minulle tulivat tutuiksi myös Elina
ja Pentti Kiuru sekä Eija Salmenkivi. Jossain vaiheessa
joukko laajeni Heli Laurikaiseen, Seija ja Teuvo
Tikkaseen, Olavi ja Raija von Belliin, Markku ja Eija
Stenrothiin.

Innostus tarttui meihin. Sukututkimus sai vauhtia.
Kirjoitan kolumniani lomalla Salon Teijossa. Löysin

espanjalaisen Juan Gómez-Juradon trilleristä Petturin
merkki (Otava 2010) tuntojani kuvaavan sitaatin sivulta
148: ”Hän tiesi niin vähän miehestä, joka oli antanut
hänelle elämän, että mikä tahansa heitä yhdistävä tekijä
nostatti hänessä ylpeyden ja hämmennyksen sekaisia
tunteita, kuin kaikuna menneiltä ajoilta.”

Vuoden 1983 Laukaan sukujuhlan julkaistusta olin
ensimmäistä kertaa lukenut nimen Erik Stenroth (1688-
1766), jonka kerrottiin olevan suvun kantaisä. Aarre
Salmenkivi oli sen kokouksen primus motor. Suku-

tutkimuskurssin tuoreena kokelaana ajattelin, että
kunhan oikein paneudun, pystyn selvittämään Erik
Stenrothin taustat. Aika paljon uutta tietoa Erik-
vänrikistä ja hänen vaimostaan Kristiinasta löytyikin,
mutta epäonnistuin päätavoitteessani. Erikin vanhemmat
ovat meille yhä salaisuus.

Osallistuitko 10. kesäkuuta 2000 Suomenlinnassa
sukuseuran perustamiskokoukseen? Olin valmistellut
juhlapuheen sadun muotoon. Benjamin-poika seikkaili
pyramidien maassa eri sukupolvien täyttämissä kerrok-
sissa. Toiset pyramidit olivat oikein päin ja toiset kärki
alaspäin hiekan sisässä nurin päin. Edelliset kuvasivat
nykyisiä ja tulevia sukupolvia, jälkimmäiset meitä
edeltäneitä esipolvia.

Sukuseura perustettiin toimikunnan ehdotusten mu-
kaisesti. Voin sanoa, että kaikkea emme osanneet
aavistaa. Työ on ollut vaativaa. Kymmenen vuoden
aikana kaikki puheenjohtajat ja hallitukset ovat joutuneet
tiukoille, kukin tavallaan.

Suurta sukuseuraa ei johdeta ”vasemmalla kädellä”,
vaan paneutumalla yhteisten tavoitteiden saavuttami-
seksi vakaasti ja dynaamisesti töitä tehden. Sukututki-
musvuosieni varrella koin todeksi myös toisen Gómez-
Juradon kirjasta (sivu 169) löytyvän, elämän syviin
syövereihin sukeltavan sitaatin: ”Sinä yrität löytää
itsellesi jonkinlaisen muiston isästäsi ja minä rukoilen,
että en näkisi omaani enää koskaan.”
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Tein kokeen – itselläni. Kuvittelin
itseni tietämättömäksi sukuseuramme
menneestä ja nykyisestä. Mitä ajattelisin
sukuseurastamme Kivenjuuret –suku-
lehden 14 vuosikerran 23 numeron poh-
jalta tutustumalla sukuseuran puheen-
johtajan, lehden päätoimittajan ja
eräiden muiden kirjoittamiin kirjoituk-
siin? Tällä tavoin muuten syksyllä 1999
perehdytin itseni silloiseen 3-vuotiseen
sukuseurahankkeeseen. Tuntuu kuin
nykyistä todellista ”nyt kun ” –suku-
seuraa ei olisi ollenkaan vaan sen sijaan
ongelmallisten sääntöjen ja pahojen
puutteiden ja epäkohtien vaivaama te-
hottoman passiivinen ”mutt’ kun”
–sukuseura, josta tulevaisuudessa toi-
votaan kehkeytyvän erinomaisen ai-
kaansaava ”sitt’ kun ” –sukuseura. Vain
”Intermezzo – Stenrothien välisoitto”
–sukukirjan ilmestymisen aikoihin v.
2006 sukuseuran hallinnossa oli tyy-
tyväisyyttä, muina aikoina on ollut
”jatkuva haku paremmasta” päällä.

”Ykkösaamussa sitten vielä yksi asia.
Sää on mikä on”. Yle Radio 1:n Yk-
kösaamun sanavalmiit toimittajat osaa-
vat asiansa. Oli kiire kello yhdeksän
radiouutisiin, joten säästä saattoi ja ehti
sanoa vain kaikkein oleellisimman. Ja
siinähän se tuli neljässä sanassa. Toimit-
taja vielä lisäsi, että on päivemmällä
plussalle menevää poutaa, rupeavat
räystäät tippumaan vettä. Tottakai uuti-
sohjelmassa tapahtuu ennakoimatonta
yllättävää, mikä vie ohjelma-aikaa ja
tietystikin loppupäästä. On sitten osat-
tava nipistää ”löysät pois” vaikkapa
sääennusteesta. Mutta toimittajan tokai-
sussa tunnistin muutakin kuin vain ”ajan
kiinniottamisen ammattitaitoa”, tunnis-
tin jotain toteavan syvällistä. Tähtitiede,
tietyt luonnonlait ja sellaisiin rinnastet-
tavat asiat kuten vaikkapa ”kello neljän
ruuhka” ovat harvoja ylipäätään ennus-
tettavissa olevia asioita, sitten seuraa-
vana tuleekin jo sää mutta vain noin
neljän päivän päähän. Yleisesti ottaen,
silloin kun ”luonnonlaki ihmisen” rooli
on systeemissä merkittävä, systeemiä
ei luotettavalla varmuudella voi ennus-

taa kukaan. Ensi viikon säätä ihminen
ei kykene ennustamaan saati hallitse-
maan, vuosituhansien päähän ulottuvaan
ilmastonmuutosprosessin menestyksek-
kääseen ohjailuun sen sijaan kovasti
uskotaan. Sillä lailla! Aika näyttää, kuin-
ka ”luonnonolosuhteiden kyykyttämi-
sessä” onnistutaan.

Mitäpä jos ruvettaisiin realisteiksi?

Eikä vain sää- ja ilmastoasioissa vaan
yleensäkin asioissa. Siirryttäisiin ”mutt’
kun”– ja ”sitt’ kun”–ajattelusta ”nyt
kun”–ajatteluun. Selvitettäisiin asian
tila ja jatkettaisiin niistä lähtökohdista.
”Tähän on tultu ja tästä on hyvä jatkaa.”,
sanoi jääkiekkomaajoukkueen pääval-
mentaja Hannu Aravirtakin. Oppia voisi
ottaa myös Esko Ahosta, hänen kehitys-
kaarestaan. Ahtisaaren aikaan mies vielä
uhosi, että ”Viisas väistyy.” ja ”Kyllä
Siperia opettaa.”, mutta Haloselle hä-
vittyään hänestä sitten tuli oman äidin
elämänviisaudesta ammentava ”Niin on
hyvä kuin on.” –mies. On hyvä tunnistaa
ja tunnustaa tosiasiat, Paasikiven lailla.
Stenroth sukuseuran tapauksessa radi-
kaali ”todellisuuden tunnistamisen ja
tunnustamisen” strategia tuottaisi suku-
seuran peruslähtökohdaksi tilan ”Sten-
roth sukuseura on mikä on – ja hyvä
niin”. Oltaisiin reaalisessa ja realistisessa
tilassa eikä kaiken aikaa huuhailtaisi
jotain ”sitt’ kun”-tilaa, johon ei kenties’
ollenkaan tai ei ainakaan pitkään aikaan

päästä. Osattaisiin olla tyytyväisiä siitä
mikä on ja miten on, ajateltaisiin että
on hyvä niin kuin on. 10-vuotiaalla
sukuseurallamme on tehtynä kaksi su-
kututkimusteosta, on Kivenjuuret-
sukulehti, verkkosivusto, sukukokouksia
Suomenlinnasta Pieksämäkeen, suku-
retkiä ja sukukonserttimatkoja, ”vi-
ritteillä” ( = savolaisilmaisuna toteutta-
mista vaille valmiina projektina)
Stenroth-suvun sukuhistoria- ja tarina-
tutkimusprojekti ja viimeisimpänä
”tuotteena” Stenroth-Klubin esitelmäti-
laisuuksia.

Stenroth sukuseura perustettiin hy-
vällä valmisteluorganisaatiolla. V. 1994
aiheeseen tarttui ”sukututkimusta suu-
rella tunteen palolla” tekevä Timo Siu-
konen, joka pyysi avukseen enonsa Yrjö
ja Aarne Sariolan. Kesäkuussa 1996
Osvald ja Ninni Stenrothin suvun suku-
juhlassa Mäntyharjulla perustettiin Sten-
roth–sukutoimikunta valmistelemaan
Stenroth sukuseuraa, joka perustettiin
kesäkuussa 2000 Suomenlinnassa his-
torian ensimmäisen koko Stenroth–su-
vun sukujuhlan yhteydessä. Olin yksi
sukuseuran ehkä noin 50 perustajajäse-
nestä ja sittemmin alun kolmatta toimi-
kautta mukana hallituksessakin monen
sortin ”Puuha-Petenä”. Takavuosina
ennen Stenroth sukuseuran perustamista
eräitä asioita meni kuitenkin varsin
pahasti pieleen? Mitä ja milloin? 1990-
luvun lopun sukuseuravalmistelutyö oli
tyypillisen suoraviivaista käytännön
toiminnan käynnistämistyötä (sukutut-
kimus, sukukokous, sukulehti, sukuseu-
ran säännöt), mutta olennaisen tärkeitä
osia ja seikkoja jäi kokonaan puuttu-
maan ja tutkimatta: 1) Stenroth suku-
seuran tarkoituksenmukaisuutta ja tar-
peellisuutta ei milloinkaan selvitetty
saati kyseenalaistettu ja ”kilpailutettu”
muihin järjestäytymisvaihtoehtoihin
(rekisteröimätön sukuyhteisö, pienem-
pien alasukuhaarojen yhdistykset ja
yhteisöt) nähden, vaan nuo seikat nähtiin
itsestäänselvyyksiksi ja siis Stenroth
sukuseura väistämättömästi toteutuvak-
si, 2) Stenroth-suku aliarvioitiin kool-

Klaus Kilpi: Stenroth sukuseura on
mikä on – niin kuin pitääkin!
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taan 2000–3000 jäsenen suuruiseksi
piensuvuksi vielä niin myöhään kuin
vuonna 1998, ja 3) Stenroth sukuseuran
sääntöehdotus edellisestä johtuen laa-
dittiin edistämään pienikokoisen suvun
aktiiviväestön eli sukuseuran jäsenten,
ei pienikokoisen suvun jäsenten saati
tosiasiallisesti 20-30 kertaa suuremman
suvun jäsenten yhteenkuuluvaisuuden
tunnetta. Voidaan kärjistäen todeta, että
Stenroth sukuseura perustettiin virheel-
lisille perusteille tai jopa kokonaan il-
man perusteita.

Sukuseuralla on ollut ”herraepäon-
nea”. Se, että 10 toimintavuodessa on
ollut peräti neljä puheenjohtajaa, kertoo
korutonta kieltään siitä, että kukaan ei
ole tehtävään aidosti halunnut, vaan
siihen on suostuttu velvollisuudentun-
nosta, ”kun kukaan muu ei ole ollut
halukas”. Verrokkisukuseuroissa sama
henkilö toimii hyvinkin 5–10 vuotta ja
pidempäänkin sukuseuransa puheenjoh-
tajana, mutta Stenroth sukuseurassa ei
siihen tehtävään ole tunkua ollut vaan
mieluumminkin siitä pois. Timo Siuko-
nenkin ainoana edes kaksi toimikautta
puheenjohtajana toimineena ilmoittautui
heti toisen toimikautensa aluksi
”rammaksi ankaksi”, julisti olevansa
viimeistä toimikauttaan sukuseuran pu-
heenjohtajana. Sukuseuran vakavana
puutteena on ollut, että sillä on ollut
puheenjohtajinaan vain ”velvollisuu-
desta puheenjohtajiksi uhrautuneita”
henkilöitä, joille sukuharrastuksen palo
ja intohimo on ollut yhteinen puuttuva
ominaisuus. Toivottavasti sukuseura saa
Laukaan vuosikokouksessa vihdoin it-
selleen innostuneen sukuharrastusaatetta
aidosti rakastavan ja tehtäväänsä sitou-
tuvan puheenjohtajan! Se olisi hyvä
alku sukuseuralle sen aloittaessa toisen
vuosikymmenen ”nuorukaisen taipa-
leensa kohti aikuisuutta”.

Stenroth sukuseura ja -sukuyhteisö
hakevat vielä sisäistä yhteisyyttään ja
yhteisöllisyyttään, mikä on käynyt ilmi
mm. sukuseuran sääntöjen jatkuvasta
käymistilasta. Sääntöjä on veivattu kuin
tangoa, milloin eteen milloin taakse
päin. Jos aitoa sukuseurayhteisöllisyyttä
olisi, se näkyisi luottavaisena keskuste-
luna ja vuorovaikutuksena ja aktiivisena
yhteistyönä. Toiminta on kuitenkin ko-
rostuneen passiivista. Sukuseuran halli-
tuksen, keitä siinä onkaan, tulisi yh-

teisymmärryksessä kyetä tunnistamaan
sukuseuran ja koko suvun yhteinen etu
ja kehittämään sukuseuran toimintaa
moniarvoisella ja monimuotoisella ta-
valla ja sisällöllä ja selkeään yhteiseen
strategiaan pyrkien. Sukuseuran sään-
nöissä on huomattavia puutteita, mutta
niillä on kuitenkin tultu toimeen, sään-
nöistä hyvä ja menestyksekäs sukuseu-
ratoiminta ei ole ollut kiinni. Ei ole siten
myöskään uskottavaa, että sääntöjä
muuttamalla sukuseuran toiminta juuri-
kaan viriäisi aktiivisemmaksi. On sel-
laistakin arvioitu, että nykysäännöillä
ei välttämättä onnistuttaisi valitsemaan
sukuseuralle hallitusta, minkä seurauk-
sena sukuseuran olemassaolo voisi vaa-
rantua. Mutta olisiko tuollainenkaan
kriisi kovin haitallinen, tulisipa suku-
seuran tarkoituksenmukaisuus selvite-
tyksi näin sukuseuran perustamisen
jälkeen, kun sitä ei selvitetty ennen
sukuseuran perustamista?

Sikäli kuin sukuseuran toiminta ru-
peaisi elpymään nykyisestä pysähtynei-
syyden tilastaan, sellainen johtuisi aivan
muista kuin sääntöjen rukkaussyistä,
mitä ne sitten ovatkin ja olisivatkin.
Kehitys kohti parempaa ja tehokkaam-
paa toimintaa johtuisi nimenomaan hy-
vistä uusista luovista
käytännöistä, toimin-
nan tehokkaasta orga-
nisoinnista, yhteis-
työstä, mielekkäästä
työnjaosta, nykytek-
nologian tehokkaasta
hyödyntämisestä, jne.
Kivenjuuret-lehden
sivuilla on sukuhisto-
rioiden ja-tarinoiden
tutkimustyön käyn-
nistämisestä puhuttu
2000-luvun alkuvuo-
sista alkaen, olisikohan
jo aika ”verkko-orga-
nisoida” suku runsaan
500 serkussuvun ra-
kenteiseksi pilottipro-
jektiksi?  Tehtäköön eri
alasukuhaaroissa esi-
merkiksi mummon ja
vaarin ”turina tarinak-
si”  tallentamalla se di-
ginauhurille, siitä tie-
tokoneelle ja vähitellen
kirjoitetuksi ja toimi-

tetuksi tekstiksi. Sama voitaisiin suku-
seuratason toimintona tehdä seminaari-
 ja keskustelutilaisuuksille, ym. Aivan
omana prosessinaan voitaisiin käynnis-
tää pitkäjänteinen sääntömuutosprosessi.
Keskustelua ja kirjoittelua käytäisiin
sukukokouksissa, yhteisissä sukuti  lais-
uuksissa, Kivenjuuret –lehdessä ja suku-
seuran verkkosivustolla. Vuoden 2012
vuosikokous voisi päättää sääntö-
muutoksista, mutta kiirettä ei olisi sil-
loinkaan, olennaisempaa on käydä pe-
rusteellinen keskustelu, jossa myös
punnitaan Stenroth sukuseuran tarkoi-
tuksenmukaisuus, onko sitä vai ei? Ny-
kysäännöissä sukuseura vaalii noin 500
jäsenensä yhteenkuuluvaisuuden tunnet-
ta. Suomen muut sukuseurat sen sijaan
vaalivat sukujensa jäsenten yhteenkuu-
luvaisuuden tunnetta. Olisiko Stenroth
sukuseurankin syytä liittyä muiden su-
kuseurojen kannalle suhtautumisessaan
omaan viitesukuunsa? Ja tuo oma viite-
sukukin tulisi määritellä, ketkä siihen
kuuluvat. Stenroth –suvussa on mää-
rittelystä riippuen arviolta 60 000 –
80 000 jäsentä, Stenroth sukuseuran
jäseniä tuosta joukosta on alle pro-
sentti!
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Kirjoitan ensimmäistä kertaa koko suvulle. Olen puuhaillut
jo monen tekemisen ja yhdessä olemisen taustalla. Olemme
tavanneet ”turuilla ja toreilla”. Olemme seilanneet yhdessä
Saimaalla Erikinpäivän risteilyllä, olemme käyneet teattereissa
ja olemme olleet sukujuhlissa yhdessä Nivalassa, Mikkelissä
ja viimeksi Pieksämäellä. Sukuseuran väki on tullut tutuksi
niiltä osin kuin te, arvoisat sukuseuran jäsenet olette olleet
paikalla. Tuleva kesä tuo jälleen mainion mahdollisuuden
iloisen tapaamiseen.

Olen viimeksi puuhannut yhdessä ohjelmatoimikunnan
ja muun ahkeran talkooväen yhteistyöllä ensi kesäkuuhun
sijoittuvan sukuseuramme 10-vuotisjuhlan. Kokoonnumme-
han Keski-Suomeen,  Laukaan kuntaan 12. - 13.6.2010.
Kunnianhimoinen ohjelma on julkaistu tässä Kivenjuurissa.

Sukuseuramme golfväki aloittaa juhlimisen jo perjantaina
perinteisen Stenroth Golf Open turnauksen merkeissä Peu-
runka-golfissa. Lauantai alkaa Laukaan kirkkoherra ja lää-
ninrovasti Otto Adolf Stenrothin jälkeläisten tapaamisella
Laukaan seurakuntakeskuksessa. Sukuhistoriasta kiin-
nostuneet ovat tervetulleita erillistapaamiseen.

Peurungassa menot alkavat iltapäivällä koko perheen

teatteriesityksellä ”Nino ja Nella”. Pääjuhlassa esiintyvät
oopperalaulaja Jyrki Anttila ja Stenroth kvartetti. Ohjelmassa
on erittäin kiintoisa sukuhistorian kuvallinen esitys säveltäjä
ja urkuri Lauri Hämäläisen ja hänen perheensä kulttuurin
värittämästä elämästä. Juhlaillallisen jälkeen tanssimme ja
juhlimme yömyöhään.

Sunnuntaina käymme Laukaan kirkossa juhlamessussa,
jossa saarnaa Antti Siukonen. Sunnuntailounaan jälkeen
virallisessa mutta avoimesti keskustelevassa vuosikokouk-
sessa on tilaisuus vaikuttaa ja päättää sukuseuramme tule-
vaisuudesta. Kokouksen lopuksi kokoonnutaan yhteiseen
juhlapotrettiin!

Tapahtumat onnistuvat tekijöiden ja taustatiimien yhteis-
työllä, puurtamisella, mutta vain sukulaisten vastauksena
saapua runsaslukuisesti läsnä olemaan, toinen toistaan mukaan
houkuttelemalla, innostamalla ”Tulethan sinäkin”! Koko
juhlapaketin hinta on vain 45 euroa! Nyt on yhdessä juhli-
misen ja toistemme tapaamisen aika.

Jan Sundman
Ohjelmatoimikunnan vetäjä

Tulethan Sinäkin juhlimaan

Emman elämä esillä
Sukujuhlassa nähtävä kuvakertomus kertoo Emma Frede-

rika Hämäläisen (N, 4251) ja hänen läheistensä elämästä
ennen kesää 1888.

Emman ensimmäinen puoliso Lauri Hämäläinen (N, 4251)
oli suomalainen säveltäjä, urkuri ja pianonvirittäjä. Hänen
vanhempansa olivat sumiaislähtöinen seppä Johan Gabriel
Hämäläinen ja Anna Pynnönen. Seppä Hämäläisen perheeseen
kuului 10 lasta. Lauri Hämäläisen tuotantoon kuului yksin-
lauluja kuten ”Kuhun taidan verrata”.

Ennen kuvakertomuksen esitystä Anna Heikinheimo (N,
4274) esittelee dvd-muodossa olevan taltioinnin maailmaa.
Esityksen jälkeen hän kertoo Emman elämästä Laurin kuoltua,
vuoden 1888 jälkeen. Hänen tyttärestään Armista, kuoron-
johtajasta, tuli Heikki Klemetin puoliso. Sukujuhlan musiik-
kina kuulemme mm. Klemetin ja perhetuttavan, Oskar
Merikannon, lauluja. Laulujen teema jatkunee sunnuntaina
Laukaan kirkossa juhlajumalanpalveluksen musiikissa.

Nino ja Nella
Sirpa ja Tom Söderström  (H 2012) Lempäälästä, ilahdut-

tavat sukujuhlayleisöä lauantaina ennen pääjuhlaa koko
perheen Comedia Del´Arte tetteriesityksellä.

Koomiset palvelijahahmot suoraan Napolista. Nino ja
Nella toimittavat rikkaan isäntänsä antamaa tehtävää: isännän
rakkauskirje pitäisi viedä tämän mielitietylle. Kirjeen perille
vienti ei näiltä kahdelta onnettomalta palvelijalta suju tieten-

kään kuin tanssi. Katastrofin ainekset ovat valmiina. Meneekö
lemmenviesti sittenkään perille? Ja jos menee, niin millaisena?
  Hauskaa iltapäiväteatteria koko perheelle! Esitys sisältyy
juhlaohjelman hintaan.

Stenroth Golf Open
järjestetään Laukaan Peurungan kentällä
11.6.2010 klo 15.30 alkaen.

Pelin jälkeen sauna, päivällinen ja
palkintojenjako golfklubilla.

Kilpailumuoto: Pistebogey,
max kilpailutasoitus 36.

Sarjat:  Naiset
           Miehet
Green fee: EUR 55/henkilö.
Ajo-ohje: kts. Peurunkagolfin kotisivuilta 

www.lpg.fi.

Ilmoittautumiset 28.5.2010 mennessä
Sähköposti: harri.siukonen@triofloor.fi
Puh. +35850 555 1247
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OHJELMA

Perjantai 11.6.2010

klo 14 STENROTH GOLF OPEN
Lisätiedot Harri Siukonen,
puh. 050 5551247

Lauantai 12.6.2010

11.00  alkaen OKSATAPAAMINEN
              Laukaan kirkkoherra ja lääninrovasti

OTTO ADOLF STENROTHIN (1834-
1906) JÄLKELÄISET TAPAAVAT

              kokoontuminen Laukaan kirkon kello-
tapulin luona, käynti Eeron sankarihau-
dalla ja sukuhaudalla

12.00  lounas seurakuntakeskuksessa
 Nuorten taiteilijoiden esityksiä.

13.45     muisteluhetki tupapappilassa,
siirtyminen Peurunkaan.
Oksatapaamiseen ilmoittautuminen
5.5.2010 mennessä.

TERVETULOA STENROTH
SUKUSEURA RY:N
10-VUOTISJUHLIIN
Ravintola Villipeura, Peurunka

15.30 NINO JA NELLA
Commedia Del Arte
Koko perheen teatteria, esiintyvät Sirpa
ja Tom Söderström Lempäälästä, koo-
miset palvelijahahmot
suoraan Napolista.

17.00 PÄÄJUHLA
• Juhlamaljojen jako,
• siirtyminen juhlasaliin.

             • Entrata
             • Pieni tervetuliaispuhe
             • Juhlamaljojen kohottaminen

• Musiikkia Jyrki Anttila
• Juhlapuhe
• Musiikkia Stenroth-kvartetti

 • Kuhun taidan verrata,
Anna Heikinheimo:Emma Kekoni-
Hämäläisen (4251) elämästä kertovan
kuvakertomuksen esittely ja esitys.

19.00 JUHLAILLALLINEN
             Ravintola Villipeura

21.30 ILTAOHJELMAA
Tanssittaa Tanssiorkesteri
HELMINAUHA

Sunnuntai    13.6.2010

10.00 MESSU
aukaan kirkko
saarna Antti Siukonen
liturgia Hans Tuominen
kanttori ?
Messun jälkeen on mahdollisuus käve-
lykierrokseen Laukaan hautausmaalla.

12.30  SUNNUNTAILOUNAS
           noutopöydästä, ravintola Villipeura

14.00  STENROTH SUKUSEURA RY:N
           VUOSIKOKOUS
           Peurunka, kokouspaikka joko auditorio

tai ravintola Villipeura, määräytyy
           osallistujamäärän mukaan.
              • Sääntömääräiset asiat

 • Sana on vapaa. Vuosikokouksen yh-
teydessä on runsaasti aikaa keskustella
sukuseuran asioista.

 • Historiatoimikunnan puheenvuoro.
          • Uudet tutkimusprojektit:
 • Intermezzon tietojen täydentäminen

ja ajantasaistaminen
 • sukuhistorian ja -tarinoiden

keruuprojekti
• erillishankkeet kuten Stenroth-suvun
naistutkimus

             • Ohjelmatoimikunta esittelee
• klubitoiminta
• tulevia tapahtumia
• Ohjelmaa
• Suvivirsi

JUHLAPOTRETTI vuosikokouksen jälkee Perintei-
seen tapaan sukujuhlat päättyvät yhteisen sukujuhla-
potretin kuvaamiseen myöhemmin ilmoitettavassa
soveliaassa paikassa juhla-alueella.

ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautumisaika on jo menossa ja jatkuu 5.5.2010
saakka. Ilmoittautuminen tapahtuu maksamalla osal-
listumismaksu/maksut 5.5.2010 mennessä Stenroth
sukuseura ry:n tilille Handelsbanken 313130-1246594.
Samalle tilille maksetaan etukäteen nimellä tilattavat
juhlalautaset. Maksutietoihin merkitään selkeästi mak-
sajan nimi ja yhteystiedot, mitä maksetaan ja juhlalau-
tasten kappalemäärät.

Stenroth sukuseura 10 vuotta
Sukujuhla ja sukukokous 12.-13.6.2010
Kylpylähotelli Peurunka, Laukaa



Kivenjuuret 1/2010    11

HINNAT
10-v juhlapaketti aikuiset 45 euroa,
lapset 4-13 v. 30 euroa, sisältää:
• Nino ja Nella  teatteri
• lauantain pääjuhlaohjelma
• juhlapäivällinen
• sunnuntain lounas ja vuosikokous
Pelkkä lauantain ohjelma aikuiset 30 euroa,
lapset 20 euroa.

Juhlalautanen
10-v Sukujuhlien muistoesineeksi kaiverretaan sinivä-
rinen lasinen juhlalautanen. Kaiverrustyön tekee taitei-
lija Minna Wirzenius-Karjalainen. Edustavan juhlalau-
tasen tilaat ja varaat itsellesi maksamalla myyntihinnan
sukuseuran tilille 5.5.2010 mennessä. Lunastus tapahtuu
kuittia vastaan juhlien infopisteessä. Hinta: 1 kpl 25
euroa, 3 kpl 70 euroa.

RUOKAILUT
Ravintola Villipeura
Lauantai juhlaillallinen klo 19
Sunnuntailounas klo 12.30
Molemmat monipuolisena noutopöytänä sisältäen
kolme pääruokaa salaatteineen ja jälkiruoan. Lauantaina
juhlaillallisen kruunaa täytekakku.
Erityisruokavaliot ja muut terveiset keittiöön menevät
perille osoitteessa peurunka@peurunka.fi .

MAJOITUS
Majoitusvaraukset tehdään itsenäisesti suoraan halut-
tuun majoitusliikkeeseen. Pidä kiirettä ja varaa majoi-
tuksesi heti ja mainitse saapuvasi Stenrothien 10-v
juhliin. Pääset kiintiöön!

KYLPYLÄHOTELLI PEURUNKA
Peurungantie 85, 41540 Laukaa, puh. 020 751 601;
peurunka@peurunka.fi ja www.peurunka.fi .
Huonehinnat: hotellissa 2hh 117 euroa 1hh 94 euroa,
Peurunkapiha 2hh 103 euroa 1hh 84 euroa, Peurun-
kamäki 2hh 94 euroa 1hh 74 euroa. Hintaan sisältyy
aamiainen, sauna- ja allasosaston sekä kuntosalin vapaa
käyttö. Peurungasta on varattu kiintiö jo perjantaina
saapuvia varten, esim. golf-väki.
HOTELLI VUOLAKE
Uimarannantie 2, 41540 Laukaa, puh.  014 833 002,
myynti@vuolake.fi ja www.vuolake.fi
Huonehinnat: ilman kylpyhuonetta 1/2/3hh 40/56/78
euroa, kylpyhuoneella 1/2/3hh 60/74/100 euroa.
Hintaan sisältyy aamiainen.

10-v JUHLAINFOPISTE
sijaitsee kylpylä-hotelli Peurungan sisääntuloaulassa,
avoinna lauantaina klo 10 alkaen juhlallisuuksien
alkamiseen saakka, sunnuntaina klo 10 alkaen vuosi-
kokouksen alkamiseen saakka.
Infopisteen palvelut:
• saapumisilmoittautumiset
• rintanimilappujen jako
• ennakkoon maksettujen juhlalautasten
  luovuttaminen kuittia vastaan
• muu Stenroth-tuotemyynti
• neuvonta ja opastus

YHTEYSHENKILÖT

Juhlien kokonaisjärjestelyt, koordinointi,
tiedottaminen, sopimiset, palauteposti
Jan Sundman 040 8357397; 
jan.sundman@pp3.inet.fi

Nino ja Nella  teatteri
Tom Söderström 050 5366716;
tom.soderstrom@tragikoominen.fi

10-v juhlalautasen suunnittelu ja toteutus
Minna Wirzenius-Karjalainen 040 5763606;  
minna.w.karjalainen@gmail.com
grafiikka Lilli Karjalainen

Sukututkimus
Hannu Kekoni  040 4165830; 
hannu_kekoni@hotmail.com

Stenroth Golf Open
Harri Siukonen 050 5551247; 
harri.siukonen@triofloor.fi

Oksatapaaminen; Otto Adolf Stenrothin
jälkeläisten erillistapaaminen
Eija Salmenkivi 044 3060943; 
eija.salmenkivi@elisanet.fi
Ilkka Salmenkivi 040 5934790; 
ilkka.salmenkivi@kolumbus.fi

Kuorot, laulaminen;
sukuhistorian uudet tutkimusprojektit
Vilho Palola 0400 182473; 
vmpaetp@gmail.com



Mirja Saaren (oik.) esitelmä sukunimien suomentamisesta kiinnosti stenrothilaisia
maaliskuun klubi-illassa.

12    Kivenjuuret 1/2010

Ulkoasiainministeriön arkiston ensi-
sijaisena tehtävänä on palvella ministe-
riötä ja muita viranomaisia, mutta se
on myös tutkijoiden käytössä. Arkistossa
on aineistoa ministeriön perustamisesta
vuodesta 1918 lähtien. Arkiston mate-
riaali muodostaa keskeisen lähderyhmän
Suomen ulkopolitiikan ja kansainvälis-
ten suhteiden historian tutkimukselle.

Sukututkijoita kiinnostavat erityisesti
ulkomailla kuolleiden suomalaisten kuo-
linilmoitukset, joita edustustot välittivät
ministeriölle vuoteen 1977 saakka. Sen
jälkeen tiedot ovat menneet suoraan
Väestörekisterikeskukselle. Kuolinil-
moitusten lisäksi arkistossa on jäämis-
töasiakirjoja niistä tapauksista, joissa
vainajan perinnönjako on ulottunut Suo-
messa eläviin sukulaisiin saakka.

Kuolinilmoitus- ja jäämistöasioita
hoiti pääasiassa Suomen New Yorkin-
pääkonsulinvirasto. Pääkonsulaatissa
seurattiin Yhdysvalloissa ilmestyneitä
suomalaisten siirtolaisten toimittamia
sanomalehtiä, joissa julkaistiin kuo-
lintietoja eri paikkakunnilta. Pääkon-
sulaatti lähetti lehtitietojen perusteella
lomakkeen, johon asiaa hoitaneen tahon
tuli täyttää tarvittavat tiedot ja palauttaa
lomake. Pääkonsulaatista ulkoasiain-
ministeriölle, joka välitti asian edelleen
vainajan kotiseurakunnalle tiedoksi
kirkonkirjoihin merkitsemistä varten.
Suurimmasta osasta siirtolaisiksi läh-
teistä suomalaisista ei koskaan saapunut
kuolintietoa Suomeen. Neuvostoliittoon
siirtyneistä suomalaisista löytyy tietoja,
jos he ovat aikoinaan jättäneet palau-
tusanomuksen Suomen Moskovan-
lähetystöön. Kuolleeksijulistetuista
henkilöistä ei löydy tietoja.

Tietojen keruun summittaisuuden
lisäksi sukututkijan työtä vaikeuttavat
henkilöiden nimenmuutokset. Naiset
vaihtoivat sukunimeä avioitumisen
myötä, mutta myös miehet usein lyhen-
sivät tai muuttivat nimeään helpommin
lausuttavaan muotoon. Suomalainen
nimi Haapamäki saattoi kääntyä valta-
meren takana englanninkieliseksi ni-
meksi Hill.

Arkiston käyttö on sukututkijalle
helppoa ja toisaalta hieman tylsää. Asia-
 ja henkilökortistot ovat vain henkilö-
kunnan käytössä, joten tutkija ei itse
niihin pääse käsiksi. Haun tekemiseksi
tarvitaannetsittävän henkilön nimi ja
mielellään myös syntymäaika. Tiedus-
telu on kätevintä lähettää sähköpostilla

tai kirjeitse. Etsintätyö on ilmaista ja
mahdollisesti löytyvä kuolintodistus
voidaan skannata ja lähettää veloituk-
setta sähköpostin liitteenä. Suuremmasta
määrästä paperikopioita peritään 0,50€
kappaleelta.

Sami Heino
tutkija

Ulkoasiainministeriö
UM Tietopalvelu
PL 414 (Laivastokatu 22 B)
00023 Valtioneuvosto
Puhelin (09) 1605 5361,
fax (09) 1605 5074,
sähköposti: 
tietopalvelu.um@formin.fi

Stenroth Klubin tilaisuudet kiinnostavat
Stenroth sukuseuran järjestämät kaksi klubitilaisuutta Helsingissä tänä vuonna ovat kiinnostavilla aiheillaan koonneet

kummallakin kerralla mukavan joukon suvun jäseniä kuulemaan esitelmiä. Klubi lupaa myös jatkaa uusilla aiheilla ja
erilaisilla tapahtumilla ja teemailloilla ensi syyskaudella

Ensimmäisen klubi-illan teemana tammikuussa oli Ulkoministeriö ja sukututkimus, paikkana tietysti Ulkoministeriö,
jonka esittelijänä oli suvun jäsen, lähetystöneuvos Timo Heino (H, 2005). UM:n arkistojen käyttöä sukututkimuksen apuna
selvitti tutkija Sami Heino. Tilaisuuteen osallistui 14 henkilöä.

Maaliskuun klubitilaisuus kokosi saman suuruisen joukon vilkkaaseen keskusteluun, paikkana ravintola White Ladyn
kabinetti. Eläkkeellä olevan pohjoismaisten kielten professorin, fil.tri Mirja Saaren (K, 255)  aiheena oli ”Kielenvaihto
eli sivistyssukujen suomenkielistyminen”. Seuraavassa tiivistelmät molemmista tilaisuuksista.

Ulkoasiainministeriön arkisto sukututkijoiden lähteenä
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Sukunimien suomentaminen liittyy
läheisesti sivistyneistön kielenvaihtoon
autonomian ajan loppupuolella. Tällöin
suuri osa akateemisen sivistyksen saa-
nutta ruotsinkielistä väestöä omaksui
suomen kielen pääkielekseen ja otti
myöhemmin suomenkielisen sukuni-
men.

Monet suvut olivat saaneet vieraskie-
lisen nimen Ruotsinvallan aikana men-
tyään opintielle.  Koulussa rehtori antoi
oppilaille kreikkalais- tai latinalaistyyp-
pisen nimen esimerkiksi oppilaan koti-
paikan mukaan kuten Wegelius (vägg-
älv-ius), jolloin Seinäjoki käännettiin
ruotsiksi ja nimelle annettiin latinankie-
linen pääte.  Monet ottivat itselleen
vieraskielisen nimen muutoinkin, koska
suomenkielistä nimeä ei pidetty arvossa.

Kun Suomi vuonna 1809 liitettiin
osaksi Venäjää autonomisena suuriruh-
tinaskuntana, ainoa virallinen kieli oli
ruotsi. Suomen kieli oli etupäässä vain
puhuttu kieli ja nekin painetut tekstit,
jotka oli olemassa, olivat lähinnä uskon-
nollista ja hallinnollista kirjallisuutta.

1800-luvulla Euroopassa kuitenkin
levisi uusi kansallisromanttinen aatevir-
taus, joka korosti kansan juurien ja
kansankielen merkitystä. Turun akate-
mian piirissä ryhdyttiin kehittämään
suomen kieltä, sen sanastoa ja muoto-
oppia, ja 1870-luvulle tultaessa suomea
saattoi käyttää kaikilla aloilla sekä pu-
heessa ja kirjoituksessa.

Samanaikaisesti filosofi J.V. Snell-
man nosti esiin rahvaan kurjan aseman
ja korosti suomenkielisen sivistyksen
merkitystä olojen kohentamiseksi. Ryh-
dyttiin perustamaan suomenkielisiä kou-
luja, joihin suomenmieliset perheet saat-
toivat lähettää lapsensa, ja kodeissa
alettiin käyttää suomea. Suomenmielisiä
ruvettiin kutsua fennomaaneiksi ja niitä,
jotka eivät vaihtaneet kieltä, svekomaa-
neiksi. Nämä kaksi ryhmää kävivät kes-
kenään ankaraa kielitaistelua.

Osoituksena suomenmielisyydestään
jotkut fennomaanit ottivat itselleen suo-
menkielisen sukunimen jo 1870- ja

1880-luvulla, mutta varsinaisesti nimen-
muutos alkoi 1906, jolloin 35 000 nimeä
suomennettiin Snellmanin 100-vuo-
tispäivänä. Kokonaisuudessaan tämä
koski noin 100 000 ihmistä. Toinen
suuri nimenmuutos tapahtui vuonna
1935, Kalevalan 100-vuotispäivänä.

Suomenkielisiä sukunimiä muodos-
tettiin kolmella tavalla: kääntämällä
kuten Grönvall > Vihervalli, suomenta-
malla kuten Warén > Waris, jolloin nimi
äänneasultaan muistuttaa entistä nimeä,
sekä ottamalla nimi, jolla ei ollut yh-
teyttä entiseen nimeen kuten Gulin >
Pinomaa. Kaikki nimet eivät suinkaan
noudata puhtaasti näitä kaavoja, vaan
yhdistelmiäkin voi havaita. Esimerkiksi
Stenroth > Salmenkivi sisältää käännök-
sen sten > kivi kun taas toinen osa roth
'juuri' on korvattu sanalla salmi.

Olen löytänyt Stenrothien Intermez-
zo-sukukirjasta (2006) runsaasti nimen-
muutoksia. Suluissa kerrotaan ensim-
mäisen nimenmuuton vuosiluku tai
nimenmuuttajan syntymävuosi: 
1. Katarinan sukuhaara

Roschier  > Korpisaari 1906, Rosoki-
vi 1935, Rajas 1935, Rautsalo 1935,
Rosokallio 1936; Grönvall > Vihervalli
1936; Durchman > Raikas 1926; Can-
dolin > Kouta (s. 1884); Malmberg >
Mala 1929; Lück > Lautsila 1936; Ståhl-
hammar > Siimes 1906; Lagerqvist >
Lauroma 1935; Warén > Waris 1935;
Gulin >  Pinomaa 1906; Bergholm >
Päres (s. 1941).
2. Henrikin sukuhaara

Stenroth > Salmenkivi 1911; Nord-
berg > Sariola 1911; Kihlman  > Kai-
ramo 1906; Forssell > Koskenalho
1906; Tötterman > Toukomaa 1933;
Palander > Suolahti 1906; Leidenius >
Leikola 1907.
3. Saran sukuhaara

Sandström > Hiekkavirta (1900);
Roth > Louhenvirta 1935; Gerasimo-
witsch > Grenner 1926; puoliso > Ke-
rama 1935.
4. Nilsin sukuhaara

Stenroth > Kivijuuri 1935; Schrode-

rus > Sutela 1926; Wallius > Vesala
1907  poika > Saramo 1910; Helander
> Helasterä 1935; Sahlberg > Varma-
vuori 1906; Forstedt > Koskenranta
1906; Sidensnöre > Salmensuu 1919.

Luettelosta käy ilmi, että Stenrothien
suvussa on ennen kaikkea suomennettu
nimiä eli otettu nimi, jossa on samoja
äänteitä kuin alkuperäisessä nimessä
kuten Rosokivi, Siimes, Kairamo, Lei-
kola. Suoria käännöksiä on vain kolme:
Vihervalli, Hiekkavirta, Kivijuuri. Ni-
mityyppien yhdistelmiä puolestaan on
neljä, Salmenkivi, Koskenalho, Varma-
vuori, Koskenranta. Muut ovat nimiä,
joista on vaikea nähdä yhteyttä alku-
peräiseen nimeen,  Korpisaari, Raikas,
Kouta, Pinomaa, Sariola, Suolahti, Lou-
henvirta.

Uusien nimien rakenteesta voi havai-
ta, että yhdyssanat ovat yleisiä. Tällaisia
on yhteensä 16 kuten Rosokivi, Rautsa-
lo, Salmenkivi ja Koskenranta. Toisessa
tavallisessa nimityypissä on johdin, -
la, -ma tai -mo. Tällaisia nimiä ovat
Leikola, Sutela, Lauroma, Kerama sekä
Kairamo ja Saramo. Kolmantena tyyp-
pinä erottuvat kaksitavuiset nimet kuten
Kouta ja Mala sekä Rajas ja Päres.

Nimenmuutoksen ajankohdasta taas
selviää, että 28 alkuperäisestä nimestä
11 on muutettu suomenkieliseksi Snell-
manin 100-vuotispäivänä 1906 ja kah-
deksan Kalevalan 100-vuotispäivänä
1935. Suurin osa muista muutoksista
sijoittuu näiden kahden merkkivuoden
väliin. Sen sijaan vain yksi nimenmuu-
tos, Päres nimestä Bergholm, on tehty
selvästi myöhemmin, 1960-luvulla.

Erik Stenrothin jälkeläisten uudet
suomenkieliset nimet ovat selviä merk-
kejä perheiden suomalaistumisesta. Ra-
kenteeltaan ne edustavat nimenmuutok-
sissa yleisiä piirteitä niin muodoltaan
kuin muutoksen ajankohdan suhteen,
ja niistä välittyy koko yhteiskunnassa
tapahtunut muutos.

Mirja Saari

Sukunimien suomentamisesta
Stenroth-suvun piirissä



Suku-uutiset
Syntyneitä

Alisa Eufenia Leikola (H) 31.10.2009 Siuntio, vanhemmat Heikki (H) ja Virve Leikola.
Siiri Hilja Maria Laurikkala (N) Helsinki Naistenklinikka, vanhemmat Heikki Laurikkala (N) ja Anu Ojala.
Samu Helmeri von Bell (H) 13.11.09, vanhemmat Petri von Bell (H) ja Anna Määttänen.
Miro Felix Daniel Kumpusaari (K) 1.12.2009 Kemi, vanhemmat Briitta Kaisa Kumpusaasri (K) ja Hartti
Allan Lindström.
Elia Onni Alvar Siukonen (H) 24.2.2010, vanhemmat Antti (H) ja Salla Siukonen.

Kihloissa
Lauri Stenroth (N) ja Elisa Vuori 16.12.09 Jyväskylässä.

Vihitty
Heikki Antero Laurikkala (N) ja Anu Johanna Ojala 8.9.09 Porvoon maistraatissa.

Nimitykset
Kauppatiet.maist. Clarisse Berggårdh (H, 2155) 14.12.2009 Sanoma Magazines Finlandin toimitusjohtajaksi.

Kuolleita
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Professori Yrjö Kilpi

Professori Yrjö Olavi Kilpi (K, 268) kuoli 6. helmi-
kuuta 85-vuotiaana Helsingissä. Hän oli syntynyt 7.
maaliskuuta 1924 Tampereella vasemmistolaiseen vai-
kuttajaperheeseen. Hänen äitinsä oli kansanedustaja,
teatterikriitikko ja kirjailija Sylvi Kyllikki Kilpi, o.s.
Sinervo, ja isä kansanedustaja, päätoimittaja Eino Kilpi.

Stenroth-sukuun Kilpi liittyi puolisonsa , matematiikan
lehtori Marjatta Lehtosen kautta, jonka äiti oli kielten-
opettaja Margit Sarlin (K, 262).

Yrjö Kilpi valmistui opintojensa jälkeen 1952 tohto-
riksi. Työuransa merkittävimmän osan hän teki Oulun
yliopiston matematiikan professorina 1963-1990 osallis-
tuen nuoren yliopiston kehittämiseen ja yleisemmin
korkeakoulupolitiikkaan. Automaattisen tietojenkäsittelyn
mahdollisuudet innostivat häntä. Oulun yliopistoon
hankittiin ensimmäinen tietokone 1965 hänen johtamansa
selvitystyön perusteella, ja sittemmin hän toimi  tietoko-
nekeskuksen johtokunnan puheenjohtajana ja tieteellsien
laskentakeskuksen johtoryhmän puheenjohtajana.

Kilven johtaman atk-alan oppilaitoskomitean työn
tuloksena Raaheen perustettiin 1972 tietokonealan oppi-
laitos.

Kilpi oli innokas filatelisti ja numismaatikko. Tärkein
harrastus oli kuitenkin shakki. Hän toimi 27 vuotta Oulun
Shakkiseuran puheenjohtajana ja osallistui lähe 2000
peliin kotimaisissa shakkiturnauksissa.

Tohtori Pekka Tarjanne

Entinen ministeri ja kansanedustaja, tohtori Pekka
Johannes Tarjanne (H, 1694) kuoli 24. helmikuuta 72-
vuotiaana. Hän oli syntynt 19. syyskuuta 1937 Tukhol-
massa.

Pekka Tarjanne oli naimisissa  Aino Kairamon kanssa,
jonka isä oli vuorineuvos Aulis Kairamo (H, 1685),
kasvitieteen professori Oswald Kairamon, ent. Kihlmanin
(H, 1676) poika. Tarjanne itse oli tunnettua liberaalisukua.
Hänen äitinsä isä oli edistyspuolueen kansanedustaja
Heikki Ritavuori, joka murhattiin poliittisista syistä 1922.
Isä suurlähettiläs P.K. Tarjanne oli lähetystösihteerinä
Tukholman suurlähetystössä pojan syntyessä.

Tarjanne väitteli tohtoriksi teknillisestä fysiikasta 24-
vuotiaana ja nimitettiin myöhemmin professoriksi Hel-
singin yliopistoon. Poliitikko hänestä tuli 1968 liberaalisen
kansanpuolueen puheenjohtajaksi valittuna ja kansan-
edustaja parin vuoden kuluttua. Liikenneministerinä hän
toimi 1972-1975 mm. ajen läpi turvavyöpakon.

Puoluejohtajan ja kansanedustajan tehtävästä Tarjanne
 luopui 1977, kun hänet nimitettiin Posti- ja lennätinlai-
toksen pääjohtajaksi. 1989 hänet valittiin YK:n kansain-
välisen teleliiton ITU:n pääsihteeriksi Geneveen, jossa
hän toimi kymmenen vuotta. Eläkkeellä hän vielä oli
käynnistämässä YK:n tietotekniikka ja kehitys -ryhmää
pääsihteeri Kofi Annanin pyynnöstä.

Mieluinen tehtävä Tarjanteelle oli johtaa kansainvälstä
Millenium-palkintolautakuntaa, joka valitsi maailman
suurimman teknologiapalkinnon.
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Sukulaisuuteen liittyy paljon tunteita.
Kun sain tietää muutama kuukausi sitten
eräässä  Naisten Pankin tilaisuudessa
Cafe Jugendissa Helsingissä, että Satu
Mehtälä (N,  4751) onkin stenrothilainen
ja sukulaiseni, lämmin tunne valtasi
mieleni. Yhtäkkiä meistä molemmista
tuntui läheisyys hyvin selvältä. Olimme
tunteneet toisemme runsaan vuoden
ajan, sillä meitä yhdistää suomalainen
tekstiiliteollisuus. Satu johtaa Tekstiili-
 ja vaatetusteollisuusliittoa, joka aikoi-
naan oli myös minun työpaikkani.

Suomalaisuus on valttia

Satu Mehtälä on vaikuttajanainen.
Hänen työnsä on näköalapaikalla.
Omaan toimialaansa kuuluvien teolli-
suusyritysten lisäksi hän toimii lähei-
sessä yhteistyössä muiden suomalaisen
elinkeinoelämän järjestöjen ja vaikutta-
jien kanssa. Nyt monet
merkit kertovat suoma-
laisuuden ja suomalaisten
tuotteiden kiinnostuksen
lisääntymisestä. Siksi hän
katsoo tärkeäksi innostaa
tekstiili- ja vaatetusalan
valmistajia yhteistyöhön,
jotta suomalainen työ ja
suomalaiset tuotteet sai-
sivat niille kuuluvan ar-
vostuksen ja menestyksen
kotimaassa ja viennissä.

Sadulla on mielen-
kiintoinen työhistoria.
Kauppatieteenmaisteriksi
valmistuttuaan hän toimi
ensin pankkialalla, sen
jälkeen Tapiola-yhtiössä,
kunnes huomasi olevansa
Pietarissa erään raken-
nusyrityksen talouspääl-
likkönä ja myöhemmin
talous- ja markkinointijohtajana. Neljän
vuoden aika Pietarissa oli monessa mie-
lessä opettavainen, tärkeä ja värikäs.
Täällä hän oppi tulemaan toimeen myös
venäjänkielellä. Kun YIT osti rakennus-
yrityksen, Satu siirtyi emoyhtiön palve-

lukseen. Hänestä tuli YIT:n sijoittaja-
suhdepäällikkö ja sittemmin viestintä-
johtaja.

Perhe, suku ja juuret sy-
däntä lähellä

Perhesuhteet ovat Satua lähellä. Hän
kohtasi 1990-luvun lopulla ihanan mie-
hen, erityisopettaja Jyri Anttilan, josta
tuli hänen puolisonsa. Vuonna 2002
perheeseen syntyi poika, joka sai nimek-
seen Eero. Kun hänen vanhempansa
seuraavana vuonna sairastuivat syöpään
ja tarvitsivat hoitajaa, Satu sopi silloisen
työnantajansa Ilmarisen kanssa etätyös-
tä, otti pienen poikansa mukaansa ja
matkusti kotikaupunkiinsa Rovaniemel-
le hoitamaan vanhempiaan. Tähän teh-
tävään ryhtyminen kuvastaa hyvin Sa-
dun luonnetta ja suhtautumista läheisiin.

Hän halusi ja sai saattaa vanhempansa,
kummankin vuorollaan turvallisesti ra-
jan yli.

Vaikean ja haikean vuoden jälkeen
hän jatkoi työelämäänsä Vakuutusyhtiö
Ilmarisen viestintäjohtajana, kunnes
hänet sitten vuonna 2008 valittiin Teks-

tiili- ja vaatetusteollisuusliiton toimitus-
johtajaksi.

Sadulle juuret karussa pohjoisessa
merkitsevät paljon. Lämpimän ja arki-
realistisen äidin esimerkki pitää jalat
maassa. Isältä peritty positiivinen elämä-
nasenne puolestaan kantaa ja vie eteen-
päin. Sadun mukaan juuret asemoivat
ihmisen paikalleen osaksi sukupolvien
ketjua. Hänelle Intermezzo sukukirja,
Kivenjuuret-lehti ja tietysti sukukokouk-
set ovat olleet hienoja tapoja tutustua
isänpuolen juuriin.

Naisten Pankin perustaja

Kirkon Ulkomaanavun järjestämällä
Liberian matkalla 2007 syttyi kipinä
auttaa kehitysmaiden ihmisiä. Hän pe-
rusti Naisten Pankin yhdessä mukana
olleiden vaikuttajanaisten kanssa ja oli

sen ohjausryhmän puheen-
johtaja kahden vuoden ajan.
Tämä Kirkon Ulkomaanavun
hallinnoima rahasto kerää
varoja kehitysmaiden naisten
yrittäjyyden ja toimeentulon
tukemiseksi kestävän kehi-
tyksen periaattein. Naisten
Pankilla on tällä hetkellä 760
osakasta ja toiminnassa satoja
aktiiveja ympäri maata. Ra-
hastoon on kerätty helmikuun
2010 loppuun mennessä jo
yli 1,5 miljoonaa euroa. Va-
roilla on perustettu kuuteen
kehitysmaahan jo 177 kylä-
pankkia, joiden pienlainoilla
naiset perheineen ovat saa-
neet mahdollisuuden pa-
rempaan elämään. Kun nai-
nen pääsee kiinni elantoon,
hän pistää lapsensa kouluun.
Satu haluaa haastaa nyt myös

stenrothilaiset naiset ja miehet mukaan
Naisten Pankin toimintaan ja vaikkapa
kuukausilahjoittajiksi (lisätietoa
www.naistenpankki.fi).

Marjatta Salonen

Kaukaa lähelle – Satu Mehtälä
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Emil Antonista, 23, (H, 2242) tuli
taikuri, kun äiti Seija antoi ala-asteella
hänelle Iiro Seppäsen taikurikirjan. En-
nen lukioaikaa hän ehti oppia taikatem-
put ja sirkuskoulussa jongleerauksen,
esiintyä sekä osallistua taikuriyhdistys-
ten toimintaan ja kongresseihin. Hän
on näyttänyt taitojaan myös Stenrothien
sukujuhlissa.

Taikuriharrastus jatkui  kouluaikana
päällimmäisenä lukioon asti. Sitten iski
kieli-innostus: valinta oli Ressu, koska
siellä oli parhaat kielivalikoimat. Yli-
oppilas Emil Anton kirjoitti peräti
kahdeksan kieltä loistavin arvosanoin.

Taikuutta ja jongleerausta hän ei ole
kokonaan jättänyt, opitut taidot ovat
säilyneet: ”Bravuurini on veitsillä
jongleeraus. Jos matkoilla löytyy
keittiöveitsiä, niin  harjoittelen niillä
ihmisten kauhuksi.”

Puolan kieli oli Emilin sydäntä lä-
hinnä. Se myös johti hänet opiskelu-
uralle Helsingin yliopiston slavistiikan
ja baltologian laitokselle. Ensimmäiset
pari vuotta hän suoritti tentteinä sivii-
lipalveluksen kouluavustajan työn
ohessa. Yliopistosta avautui myös
otollinen tilaisuus teologian ja peda-
gogian opintoihin: uusi ohjelma antoi
mahdollisuuden pätevöityä kahdessa
vuodessa katoliseksi uskonnonopetta-
jaksi. Näiden opintojen innoittamana
Emil päätti lukea itsensä myös teologian
maisteriksi – valmistuminen on täh-
täimessä toukokuun lopussa.

Ensi vuoden alussa Emil on lähdössä
neljäksi kuukaudeksi Krakovaan
opiskelemaan lisää kieltä ja kulttuuria
ja  suorittamaan näin vaadittua vaihto-
opiskelujaksoa. Samalla jatkunee teo-
logian opiskelu, jatko-opintojen tähtäi-
menä tohtorin tutkinto.

Miten suomalaisten sukujuurten vah-
vasti luterilainen usko kääntyi katolilai-
suudeksi, se selittyy Emilin irakilaisen
isän, Mukram Antonin suvun syyrialais-
 ja kaldealaiskatolisella taustalla. 1959
Basrasta Englantiin muuttanut lentoko-
nemekaanikkoisä tapasi siellä Seija
Siukosen ja tuli hänen perässään Suo-

meen. Lapset kastettiin roomalaiskato-
lisiksi.

”Se oli paperifaktana pitkään, mutta
yläaste-lukioaikana tapahtui paljon, joka
teki minusta sydämeltänikin katolilai-
sen. Ratkaiseva oli dominikaanien jär-
jestämä pyhiinvaellus Puolassa 2002
Krakovasta Mustan madonnan luosta-
riin Czestochowaan ja vaelluksen ilma-
piiri, katolisten nuorten tapaaminen,
keskustelut, hartaushetket, rukoukset
ja musiikki – Jumalan rakkauden ja
läsnäolon kokemus.”

Kotona Suomessa Emil sai lisää teo-
logista opetusta ranskalaiselta Opus Dei
-järjestön Suomen johtajalta. Se antoi
uskolle sisällön ja katolisen identiteetin.

Emil asuu vanhempien erottua  isän
kanssa Vantaan Havukoskella, missä
myös äidin kanssa asuva pikkuveli Alex
viettää joka kolmannen viikon. Sisko
Sofia elää jo omassa taloudessaan.

Miten nuori mies saa aikansa riit-
tämään kaikkeen, sitä voi ihmetellä.
Emil paljastaa salaisuuden: ”Nukun

yksitoista tuntia!”
Selitys jatkuu vakavammin: ”En

stressaa. Aika menee tehokkaasti. Joka
ilta ennen unta luen pari tuntia sanakir-
joja tai kielioppia ja teologisia kirjoja.
Vuodessa ehtii siten lukea hirveästi.”

   Emil sanoo, että edessä on monia
vaihtoehtoja. Uskonnonopettajan työ ei
innosta siksi, että tunnit olisivat hajal-
laan yli kymmenessä eri koulussa. Kirk-
ko sattaisi tarjota tehtäviä, mutta tutki-
jaluonne vetää väitöskirjan tekoon
teologiasta, eikä Puolakaan ole vielä
poissuljettu.

”Minulla on luottamus Kaitselmuk-
seen, tähänkin asti se on minua hienosti
hoitanut!”

Teologisen kiinnostuksen kohteena
Emilillä on erityisesti apostoli Paavali,
josta hän on kirjoittanut kirjankin, ikään
kuin gradun pohjustukseksi. Gradussan
hän tutkii parhaillaan Paavalin tekstien
käyttöä Katolisen kirkon katekismuk-
sessa.

”Paavalia pidetään yleensä luterilai-
sena apostolina mutta hän on yhtälailla
meidän - hänen luunsakin ovat Roomas-
sa.”

Toinen tavoite on ollut oman uskon
perustan ja totuuden syvempi etsintä:
”Paljon omasta uskosta voi löytää Paa-
valin kirjeistä.”

Roomalaiskatolista kirkkoa kuohut-
taneeseen pedofiilikeskusteluun Emil
suhtautuu rauhallisesti. Kirkon moraalin
mukaan on elettävä puhtaasti, eikä
elämä selibaatissa sinänsä aiheuta ke-
nellekään halua hyväksikäyttää lapsia.
Toki papitkin joutuvat kamppailemaan
inhimillisten houkutuksien kanssa. Ka-
tolisessa kirkossa perversioita ei Emilin
mukaan ole sen enempää kuin muual-
lakaan, mutta kirkko on joutunut josta-
kin syystä poikkeuksellisen kritiikin
kohteeksi.

Jutteluhetkemme oli pääsiäisviikon
tiistaina yliopistolla, josta kiiruhdimme
illaksi Pyhän Henrikin katedraaliin kris-
mamessuun, jossa olivat läsnä Suomen
kaikkien seitsemän katolisen seurakun-
nan papit. Messussa mm. siunattiin

Taikurista tohtoriksi
Teologia ja puolan kieli johdattavat Emil Antonia
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Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen
THL:n rokotusten ja immuniteettisuojan
osaston johtaja, ylilääkäri Terhi Kilpi
(K, 269) esiintyi viime syksyn ja talven
aikana lukuisia kertoja valtakunnan
tiedotusvälineissä sikainfluenssaepide-
mian takia rauhoittelemassa kansalaisia
pandemiauhan edessä.

Yhdessä tutkijaprofessori Petri Ruu-
dun kanssa Terhi Kilpi nimettiin vuoden
terveysvaikuttajien listan kärkeen. Mek-
sikosta lähtenyttä virusta H1N1 pidettiin
vakavampana kuin aasialaista lintuin-
fluenssa, vaikka lopulta pahaa epidemiaa
ei syntynytkään. Mutta rokotuskampan-
jan käynnistäminen aiheutti aivan poik-
keuksellisen tilanteen.

Viiden miljoonan ihmisen rokottami-
nen, joka jatkuu edelleen, käynnistyi
hitaasti paitsi rokotteen hitaan saamisen
ja rokotettavien väestöryhmien valinnan
takia myös epäilyjen ja rokotusten vas-
tustamisen takia. Jopa terveydenhuolto-

henkilöstö, joka päätettiin ensimmäisek-
si suojata, vastusti paikoin rokotusta.
Vasta 8-vuotiaan torniolaistytön kuole-
ma muutti suhtautumista niin, että ro-
kotuksia paikoin jonotettiin tuntikausia.

Terhi sanoo, että tilanne oli kokemus
kilpajuoksusta ajan kanssa, moni asia
piti suunnitella ja päättää. Näin suuri-
mittaista rokotusta ei ole tehty sitten
poliorokotuksen sokeripalojen jaon. Nyt
noin puolet kansasta on saanut rokot-
teen, mikä moniin muihin maihin ver-
rattuna on hyvin toteutunut.

Itse tauti osoittautui pelättyä lievem-
mäksi, mutta erikoista oli sen kohdistu-
minen nuoriin ikäpolviin. Tiedossa on
44 sikainfluenssakuolemaa. Nyt tauti
näyttää hävinneen.

Terhi varoittaa kuitenkin uudesta
epidemiasta, joka on odotettavissa ensi
talvena. Rokotusten jatkamiselle on
tarkoitus torjua toinen aalto, jolloin
päästään vähemmällä.

Kokonaisuutena rokotusjärjestel-
mämme toimii Terhin mielestä hy-
vin.Nykylapset saavat kymmenen roko-
tetta. Tuberkuloosi on pudonnut pois,
mutta viime syksynä mukaan tuli rota-
virusrokotus.Tubi on pelottava mutta
harvinaistuu koko ajan – se on yhteis-
kunnan vähäosisten tauti kuten esimer-
kiksi Venäjällä alkoholistien ja vanki-
loiden vitsaus. Rokotukset kohdistuvat
vain riskiryhmiin kuten esimerkiksi
maahanmuuttajiin, joilla esiintyy satun-
naisia tartuntoja.

Työssään alkuaan lastenlääkäriksi
erikoistunut Terhi pitää tuntumaa oike-
aan lääkärin työhön pitämällä omaa
vastaanottoa vastapainona ylilääkärin
toimistotyölle.

Terhi on halunnut säilyttää äsken
edesmenneen isänsä Yrjö Kilven suku-
nimen, jonka hänen isänsä aikanaan
muutti Blomroosista suomenkieliseksi.
Niin myös lapset ovat Kilpiä.

”En ole ollut sukuasioista kiinnostu-
nut kuin mitä joku on osannut kertoa,
äidin puolelta Aron Sarliniin asti, ja
äidin sisarusten kanssa pidetään yhteyttä.
Äiti Marjatta Kilpi ja isovanhempani
sen sijaan osallistuivat sukukokouksiin,
ja tätini ja kummitätini Lahja Lehtonen
on hyvin sukurakas.”

Terhi tunnustaa, että tietoisuus omista
juurista merkitsee kahdenlaisena perin-
tönä: ”Voi olla että myöhemmin tulee
kiinnostus esimerkiksi suvun naisiin,
millainen on ollut heidän elämänsä.”

Isän äiti oli Sylvi-Kyllikki Kilpi,
äidin puolen kristillisestä suvusta aat-
teellisesti erilainen vasemmistopoliitik-
ko. ”Sylvi-Kyllikki kertoi väsyttämiseen
asti lapsuudestaan Sörnäisissä. Isästä ei
poliittisesti ottanut selvää, mutta kirk-
koon hän ei kuulunut.”

Jaakko Pihlaja

Terhi Kilpi sikainfluenssaa torjumassa
Pandemiauhka toi ylilääkärin valtakunnan uutisiin

sakramentaalisiin voiteluihin käytettävä
öljy.

Emil oli juuri palannut viikon mat-
kalta Ruotsista, jossa hän loi yhteyksiä
sikäläisiin katolilaisiin mutta tapasi

myös isänsä sukus, isoäidin, tädin sekä
kaukaisia serkkuja, jotka ovat maahan-
muuttajina saaneet Ruotsista oleskelu-
luvan.

Jaakko Pihlaja

Emil Antoniin ja hänen ajatuksiinsa
voi tutustua lähemmin hänen blogissaan
emilanton.wordpress.com ja Hyviä uu-
tisia -sivustolla hyviauutisia.net sekä
siihen liittyvällä Google-postilistalla.
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   Kuusi vuosikymmentä sitten, kesän
kynnyksellä 1950, vietti Helsingin yli-
opiston filosofinen tiedekunta ensim-
mäistä sotien jälkeistä promootiotaan.
Promoottorina oli tiedekunnan virkaiäs-
sä vanhin professori Edwin Linkomies,
joka oli viettänyt ”hiljaiset vuotensa”
vankilassa ns. sotaansyyllisyydestä tuo-
mittuna, ja yleiseksi seppeleensitojatta-
reksi oli valittu hänen tyttärensä Sinikka.
Promootion yliairuena toimi 35-vuotias
dosentti Eino E. Suolahti, jota vuosia
myöhemminkin pidettiin akateemisten
tapojen itseoikeutettuna tuntijana.

   Eino Edvard Suolahti (H, 1830),
jonka lapsuudessaan omaksuma kutsu-
manimi ”Nenno” jäi hänen pysyväksi
tunnuksekseen, oli kasvanut helsinkiläi-
sessä kulttuurikodissa. Hänen isänsä oli
monitoiminen lääkäri ja poliitikko Eino
Suolahti, sodanaikainen puolustusvoi-
mien ylilääkäri, josta Juhani Leikola on
äskettäin (2009) julkaissut perusteellisen
elämäkerran, ja hänen äitinsä oli viulu-
taiteilijaksi valmistunut ja Helsingin
filharmonisen orkesterin (sittemmin
kaupunginorkesterin) ensimmäisenä
naisviulistina toiminut Anna Forssell.

  Tultuaan ylioppilaaksi Nenno ryhtyi
opiskelemaan historiaa ja latinaa ja
väitteli – rintamavuosien jälkeen – toh-
toriksi 1946 aiheenaan porvarispoikien
opinkäynti ja sen aiheuttama säätykierto
Turun Akatemiassa 1600-luvulla.
Väitöskirjaa seurasi ihaillun historian-
tutkija-sedän elämäkerta ”Gunnar Suo-
lahti, ihminen ja tutkija” (1947) ja sitten
ehkä tieteellisesti painavin työ, Helsin-
gin kaupungin historian ensimmäiseen
niteeseen sisältyneet luvut ”Vantaan
Helsinki” ja ”Ensimmäinen Vironnie-
men Helsinki” (1950). Tässä oli oma-
kohtaista perintöä: Nennon äidinpuolei-
set esivanhemmat olivat vaikuttaneet
Helsingissä 1600-luvulta lähtien, ja
hänen äitinsä serkku Maila Talvio oli
tehnyt nämä esipolvet eläviksi histori-
allisissa romaaneissaan. Jo 1949, Hel-
singin 400-vuotisjuhlien aattona, oli
ilmestynyt Nennon kirja ”Helsingin
neljä vuosisataa”, joka seuraavana vuon-
na julkaistiin myös ruotsiksi. Myöhem-
min Nenno sitten joutuikin esitelmöi-

mään Helsingin historiasta mitä moni-
naisimmissa tilaisuuksissa, mukaan lu-
kien ulkomaisten valtionpäämiesten
johdattelut Senaatintoriin ja sen sano-
maan.

   Aina 1930-luvulta asti Nenno Suo-
lahti oli opettanut historiaa ja latinaa
vanhassa opinahjossaan Helsingin suo-
malaisessa yhteiskoulussa, ja 1940-
luvun lopulla hän työskenteli Suomen
Akatemian sihteerinä ja elätti itseään
kirjoitustöillä, joiden tuloksena oli mm.
kertynyt esseekokoelma ”Renessanssia
ja romantiikkaa” (1946). Sitten 1951
häntä pyydettiin WSOY:n kirjalliseksi
johtajaksi Martti Haavion jälkeen, joka
oli joutunut valitsemaan yliopistouran
ja kustantajantoimen välillä. Vanhaa
kustannusyhtiötä hallitsivat vuosikym-
menien perinteen ja paksujen osakesalk-
kujen valtuutuksella Jäntin ja Melande-
rin suvut, eikä uuden kirjallisen johtajan

ollut aina helppoa luovia näiden välissä.
Nenno otti omakseen ennen kaikkea
käännöskirjallisuuden, ja hänen aloit-
teestaan suomennettiin useita merkit-
täviä klassikoita, joista ranskalaiset
olivat etualalla. Hänen Ranskan-harras-
tuksensa herättäjänä oli ollut paljolti

Holman perhe; etevä kieltentutkija Harri
Holma oli ollut lähettiläänä Berliinissä
ja sitten Pariisissa, ja hänen poikansa
Klaus, vain kolmikymmenvuotiaana
kuollut taidehistorioitsija ja kirjailija,
oli Nennon luokkatoveri ja paras ystävä.

   Asettuminen WSOY:lle merkitsi
Suolahden runsaan kirjallisen tuotannon
vähenemistä. Joka vuosi syntyi sentään
joitakin esseitä ja vähäisempiä katsauk-
sia Uuteen Suomeen ja etenkin kulttuu-
riaikakauslehti Valvojaan, jonka epävi-
rallisena toimitussihteerinä Nenno toimi
vuosikausia, sekä V. A. Koskenniemen
että Edwin Linkomiehen päätoimittaja-
kaudella. Joka vuosi hän toimitti jonkin
kirjoituksistaan tyylikkääksi eripainok-
seksi, jonka hän sitten lähetti  ystävilleen
joulutervehdykseksi, ja nämä puolestaan
osasivat arvostaa ”Nennon joulusatua”,
vaikka olisivat sattuneet sen aikaisem-
min jo lukemaankin. Kirjoituksistaan

hän kokosi valikoiman ”Nennon talviset
tarinat”, joka ilmestyi 1977, muutamaa
päivää ennen hänen kuolemaansa, ja
sitä täydentämään hänen ystävänsä ja
oppilaansa Matti Klinge sekä tämän
kirjoittaja kokosivat vielä valikoiman

Nenno Suolahti, kulttuuripersoona

Kevään 1950 promootion yliairut Eino E. Suolahti johdatti seppeleensitojattaret
Ester Lindelöf-af-Brörkesténiä ja Sinikka Linkomiestä Helsingin tuomiokirkkoon.
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”Esseitä” (1982), johon sisältyy myös Klingen laatima
elämäkerrallinen johdanto sekä yksityiskohtainen biobib-
liografia.

Asemansa perusteella ja muutenkin Nenno joutui
luontevasti kirjallisiin ja muihin kulttuuripiireihin, jopa
hyvinkin keskeiseksi hahmoksi, ja niissä hänen manner-
mainen käytöksensä, kielitaitonsa ja laaja humanistinen
sivistyksensä pääsivät oikeuksiinsa. Palveltuaan WSOY:tä
viisitoista vuotta hän siirtyi 1966 Akateemisen kirjakaupan
johtajaksi, mutta aktiivisen luovan toiminnan kausi oli
kuitenkin jo ohi. Hyvin ansaittu professorin arvonimi oli
omiaan korostamaan hänen kulttuurihenkilön rooliaan,
mihin soveltuivat hyvin myös Suomen Kansallisteatterin
johtokunnan ja ritarikuntien hallituksen jäsenyys sekä
muut vastaavanlaiset tehtävät. Mutta jokin tyhjyys ja
turhautuneisuus hänen elämäänsä silti vaivasi, varsinkin
ihaillun ja rakastetun äidin kuoltua 1970. Loppuun asti
Nenno kuitenkin ”näkyi ja näyttäytyi”, ja hänen kuoltuaan
harvinaiseen lisämunuaissyöpään vain vajaan 63 vuoden
iässä moni muisteli häntä, ei niinkään historiantutkijana,
kustannusjohtajana tai kirjakaupanjohtajana tai edes
kulttuurihistorian dosenttina vaan nimenomaan kulttuu-
ripersoonallisuutena, joiden lajityyppi tuntuu nykyisenä
kiristyneen kilpailun ja ”tulosvastuiden” aikakautena
olevan tyystin katoamassa.

Anto Leikola
Kirjoittaja on Nenno Suolahden sisarenpoika. Nennon

äidinisä Theodor Forssell oli Henrik Stenrothin tyttären-
pojan poika.

Suuri Olympiateos -sarja päätökseen

Henrikin sukuhaaraan kuuluva kinkomaalainen urhei-
lukirjailija Markku Siukonen, 62 (H, 2235) aloitti työskentelyn
Suuri Olympiateos -sarjan parissa 1976, ja ensimmäiset osat
ilmestyivät kaksi vuotta myöhemmin. Sittemmin teossarja on
laajentunut yli 5000-sivuiseksi ja 12-osaiseksi (1978–2001).

Viimeiset kaksi vuotta Siukonen on työstänyt sarjan 600-
sivuista päätösosaa työnimeltään Suuri Olympiateos – finaali,
joka käsittelee olympiakisat kautta aikojen, alkaen antiikista
ja Ateenan kesäkisoista 1896 sekä päättyen Vancouverin
talvikisoihin 2010. Mukana on myös laaja olympiasanasto ja
hakemisto kaikista Suomen joukkueessa kesä- tai
talviolympiakisoissa kilpailleista urheilijoista henkilötietoineen
ja saavutuksineen.

Suuri Olympiateos on valittu vuoden urheilukirjaksi 1988
sekä vuosikymmenen urheilukirjasarjaksi (Suomen Urhei-
lumuseosäätiön kirjastotoimikunta) ja kaikkien aikojen urhei-
lukirjaksi Suomessa (Suomen Urheilutietäjät, 1994).

Teossarjan päätösosalle Markku Siukonen ei ole vielä saa-
nut kustantajaa, joten hän odottaakin mahdollisia vinkkejä
myös suvun jäseniltä kustantajan löytymiseksi.
(Sähköpostiyhteys: markku.siukonen@kolumbus.fi)

Jos kustantajaa julkisilla markkinoilla ei löydy, Siukonen
kertoo teettävänsä joka tapauksessa muutaman kappaleen
viimeistä Olympiateostaan läheiselle perhepiirilleen.



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 – vaikka lahjaksi!

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,Puustellinpolku 25 B 16, 00410 Helsinki. 040-5251674. sirpa.hanhela@kolumbus.fi

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

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@pp3.inet.fi.

20,00 €
0,00 €

vuosi

Jäsenmaksu

Nuorisojäsen

30.4.2010

Näin maksat jäsenmaksusi
Jäsenmaksulaskua ei ole lähetetty erikseen, niinpä odotamme suoritustasi pikaisesti, niin unohtuneista kuin
tältä vuodelta.

Sukuseuran sääntöjen mukaan jäsen, joka ei ole maksanut jäsenmaksua kahteen vuoteen, katsotaan eronneeksi.
Alla on pankkisiirtolomake. Leikkaa se irti, jos maksat pankkiin. Merkitse jäsenten nimet ja osoite sekä
maksuvuodet viestitilaan, myös päätteellä tai automaatilla maksaessasi.

Jäsenmaksu 2009 ja 2010 on 20 €, nuorisojäsen 0 €. Pankki Handelsbanken 313130-1246594.
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