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Laukaasta jäi mukavat muistot sadalle stenrothilaiselle – todella
lämmin ja tunnelmallinen sukujuhla! Voi vain valittaa niiden puolesta,
jotka eivät olleet paikalla.
Kymmenvuotiaan sukuseuran alkuinnostus tuntuu laantuneen –
osallistuminen yhteisiin tapahtumiin ja juhliin näyttää valitettavaa
laskusuuntaa.
Jotakin olisi tehtävä. Sitä on pohdittukin.
Sukuseuran vuosikokouksen mielipide oli, että tähän astisia
kaksipäiväisiä sukujuhlia voisi harventaa. Vuosikokoukset voisi
pitää joka toinen vuosi yksipäiväisinä, mutta toki ohjelmallisina
kokouksina. Suuremmat sukujuhlat voisivat olla harvemmin, ehkä
joka neljäs vuosi.
Sukuseuran muu ohjelmatoiminta on ollut monipuolista, mutta
siihenkin vain harvat ovat osallistuneet. Sukuseminaarin “ideariihi”
etsii ideoita toiminnan terävöittämiseksi ja kiinnostuksen lisäämiseksi
(Kts juttu s.11).
Perinteisesti sukutoiminta näyttää alkavan kiinnostaa vasta kun
ikävuosia kertyy. Hyvät keinot saada nuoremmat sukupolvet mukaan
olisi tarpeen. Kivenjuuret osaltaan yrittää tavoittaa heitä, mutta
harvaan ilmestyvänä sen teho ei riitä.
Sukuseuran nettisivujen kehittäminen keskustelevaksi chattailuja blogisivustoksi saattaisi olla yksi ratkaisu. Toivotetaan atktyöryhmälle työintoa!
Jaakko Pihlaja

Uutta seuraavassa Kivenjuurissa:
NUORTEN PALSTA
Sukuseuran nuoret kirjoittavat omia sukukokemuksiaan, kirjoittavat
toisilleen, kirjoittavat suvuilleen, ratkovat tehtäviä, kilpailuja... Hae suvustasi
kirjeenvaihtokumppania!
Suku on muotia myös nuorten keskuudessa. Koulujen pihoilla, hengailupaikoilla, missä nuoret toisiaan kohtaavat, mistä siellä puhutaan?
Nuorten kotioloista, kerrotaan isistä ja äideistä, siskoista, sedistä ja tädeistä,
mummolasta. Etkö kertoisi niistä Kivenjuurissakin? Sana on vapaa, Sinun
kielelläsi niille jotka sitä lukevat. Kuviakin mielellään otetaan vastaan
julkaistavaksi. Kirjoita juttu jonka itsekin kernaasti lukisit sukulehdestä.
Nuorten palstan toimituksen osoite:
Kivenjuuret toimitus, Kirkkosaarentie 15, 54930 Levänen,
päätoimittaja Jaakko Pihlaja, puh. 0400-376203, jaakko.pihlaja@pp.inet.fi
Lisätietoja ja tiimiin ilmoittautumiset: Minna Wirzenius-Karjalainen,
puh. 040-5763606, minna.w.karjalainen@gmail.com.
Jan Sundman, puh. 040-8357397, jan.sundman@pp3.inet.fi.

Avauspähkinä – Joulupähkinä sanatehtävä
Keksi sanoja tai lauseita sanoista Stenroth sukuseura ry. Kirjaimia saa
käyttää niin monta kuin em. sanoissa on, almanakan nimet ovat sallittuja.
Kerää lista keksimistäsi sanoista ja lauseista ja lähetä se sähköpostilla tai
kirjeellä edellä mainittuihin osoitteisiin helmikuun loppuun 2011 mennessä.
Sanaseppojen rankingin ratkaisee raati, parhaat palkitaan! Tulokset
kevään Kivenjuurissa.

Vahvistetaan sukusiteitä
Stenroth-sukuseuran uutena puheenjohtajana haluan
tervehtiä kaikkia sukuseuran ja suvun jäseniä lämpimästi. Koen hyvin arvokkaana asiana saada tehdä työtä
suuren sukuyhteisön hyväksi yhdessä osaavan hallituksen kanssa.

Tulen suvusta ja perheestä, jossa aina on arvostettu
sukulaisuutta. Vanhempieni koti oli avoin kaukaisillekin
sukulaisille, joista monet myös olivat stenrothilaisia.
Olen toiminut paljon oman sukuseuramme piirissä,
toimittanut sukulehteämme ja ollut sukukirjamme toimituskunnassa.
Uteliaana haluan kartuttaa sukutuntemustani edelleen,
nyt Stenroth-suvun piirissä. Stenroth-sukulaisuus on
jo tähän mennessä tuonut yllättäviä ja rikastuttavia
asioita elämääni – yhteys sukulaisiin kannattaa!
Stenroth-sukuseuran hallituksessa kahden vuoden
ajan mukana olleena voin kertoa, että toiminnallamme
on hyvät kehykset ja että seuran talous on kunnossa.
Viime kesänä järjestetty Laukaan vuosikokous oli
esimerkki onnistuneesta hankkeesta ja seuran aktiivisuudesta.
Hallitus sai vuosikokoukselta mm. sääntöjen tarkistustehtävän, jonka ratkaisemiseksi suunnitelmia on jo
tehty. Seuran keskeistä tehtävää, sukututkimusta, on
viety eteenpäin, ja etenkin Sara-sukuhaaraa on kartoitettu
ja laajennettu merkittävästi. Tämän johdosta Intermezzosukukirjan jatko-osien valmistelut on saatu alulle.
Sukututkimus jatkuu aktiivisten jäsenien ansiosta
samoin kuin sukuseuran toiminnan kehysten tarkistus.
Näin voimme vahvistaa sukusiteitämme.
Marjatta Salonen
Intermezzo – Stenrothien välisoitto 2006, taulu 253

Tulevia ja valmisteilla olevia tapahtumia 2010 ja 2011:
Teatteria: “FANNY JA ALEXANDER” Tampereen Työväen teatteri, lauantai 27.11.2010 klo 13.00
Liput jäsenhintaan: aikuiset 28 €, eläkeläiset 25 €, opiskelijat 22 €. Väliajalla glögit ja joululeivonnainen
8 €. Lippuvaraukset sähköpostitse jan.sundman@pp3.inet.fi tai tekstiviestillä 040-835 7397.
STENROTH KLUBIN KEVäTRETKI PORVOOSEEN
Klubi järjestää yhteistyössä Mirja Saaren kanssa kevätretken Porvooseen. Ehdolla oleva ajankohta on
7.5.2011. Vierailu Porvoon lyseon kirjastossa, lounas ja vierailu J. L. Runebergin kotimuseossa. Hinta:
lounas + J. L. Runebergin museo 10 €, bussikuljetus edestakaisin 16.50 €. Päivitetyt tiedot sukuseuran
kotisivuilla ja kevään Kivenjuurissa. Ilmoittautumiset 10.4.2011 mennessä Jan Sundmanille jan.sundman@pp3.inet.fi tai tekstiviestillä 040-835 7397.
STENROTHIT ILMAJOELLE MUSIIKKIJUHLILLE!
Taipaleenjoki-ooppera lauantaina 11.6.2011 klo 14.00. Teksti Panu Rajala.Rooleissa Jyrki Anttila,
Juha Kotilainen, Mari Palo. Stenrotheille on varattu “Taipaleenjoelle” 30 paikkaa. Ennakkohintaiset liput:
(edellyttävät 30 hengen ryhmää, muutoin ja erä-päivän jälkeen lipun hintaan +5.00 €) peruslippu 45 €, eläkeläiset/opiskelijat 40 €, lapset alle 14 v. 22,50 €.
“Yöt kesän valkeat” – musikaali ja viihdekonsertti lauantaina 11.6.2010 klo 20.00 Ooppera-areenalla.
Esiintyvät Arja Koriseva ja Jyrki Anttila. Liput Taipaleenjoki-oopperan lipun ostajalle 22 €, musikaalilipun
ostajalle ennakkohinta 25 €, ovelta, jos paikkoja on jäljellä €. Ennakkovaraukset Jan Sundman jan.sundman@pp3.inet.fi tai tekstiviestillä 040-835 7397.
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Sata stenrothilaista juhli
10-vuotiasta sukuseuraa

Stenroth sukuseuran kymmenvuotisuhla ja vuosikokous Laukaassa
12-13. kesäkuuta muodostui onnistuneeksi lämminhenkiseksi sukutapahtumaksi, jonka ohjelma sai runsaasti kiitosta. Lauantaipäivän
juhlatilaisuuksiin, Otto Adolf
Stenrothin jälkeläisten tapaamiseen
ja sukujuhlaan ja iltaohjelmaan
osallistui kaikkiaan runsaat sata
henkilöä, joukossa ilahduttavasti
myös nuorta sukuväkeä.
Pellosniemen pappilasta lähtenyt
sukuhaara kokoontui lauantaina
haudoille, joiden ääressä emerituspiispa Yrjö Sariola piti puheet Eero
Salmenkiven sankarihaudalla ja sukuhaudalla. Seurakuntakeskuksessa
nautitun lounaan jälkeen muisteltiin
elämää pappilassa ja käytiin katsastamassa palaneen pappilan pihapiirissä
ainoaa jäljellä olevaa rakennusta,
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tupapappilaa, jossa Osvald ja Ninni
Stenroth jonkin aikaa asuivat palon
jälkeen.
Iltapäivällä suku kokoontui Peurunkaan valmistautuen pääjuhlaan. Vali-

tettavasti iltapäivän teatteriesitys peruuntui, mutta Emil Anton viihdytti
nuoria jälleen taikuriesityksellään.
Pääjuhlan alussa nautittujen maljojen jälkeen Peurungan ravintola-

Maija Tavaila (H) paitsi säesti Jyrki Anttilaa esiintyi myös itse pianon takana.

Hauskat muistelut Pellosniemen pappilan elämästä ilahduttivat Otto Adolfin
jälkeläisiä seurakuntatalolla.
päällikkö yllätti ilmoittamalla kuuluvansa sukuun: Petri Wirzenius (K)
toivotti väen tervetulleeksi. Alkukesän
myrskytuulen säestyksellä Stenroth
lauluyhtye avasi ohjelman, jonka toisena pääaiheena oli Anna ja Pertti
Heikinheimon loistava puolituntinen
kuvakertomus "Kuhun taidan verrata"
Emma Kekoni-Hämäläisen (N)
vaiherikkaasta elämästä vuoteen 1888
asti Helsingin vanhan kirkon urkurin
puolisona ja lahjakkaiden taiteilijalasten äitinä.
Juhlan toinen kohokohtana seurasi
tenori Jyrki Anttilan ja hänen puolisonsa pianisti Maija Tavailan (H)
"konsertti" Oskar Merikannon ja Leevi Madetojan lauluja ja eteläpohjalaisia kansanlauluja. Eikä vähemmin se
olisi voinut päättyä kuin serenaadina
naisille, Be my love, ennen siirtymistä
illallispöytään. Suunniteltu rantanuotio
jäi sään vuoksi sytyttämättä, mutta
ravintolassa osa juhlaväestä viihtyi
puolille öin.
Sunnuntain messu Laukaan kirkossa muodostui mieliinpainuvaksi yksinkertaisen hartaaksi. "Nettipappi"
Antti Siukosen (H) saarnan lähtökohtana oli Jeesuksen vertaus kutsusta

juhlapöytään, johon kutsutut eivät
kiireiltään ehtineet tulla. Liturgeina
toimivat Hans Tuominen (H) ja Laukaan kirkkoherra Timo Nuojus. Urkujen lisäksi musiikista huolehti viulisti
Elina Arola ((H). Messu päättyi yhdessä natittuun ehtoolliseen.
Lounaan jälkeen vuosikokouksessa

puhetta johti Paavo Pinomaa (K) ja
sihteerinä toimi Leila Korvenkoivu
(N). Sääntömääräisten asioiden lisäksi
vuosikokos keskusteli puheenjohtaja
Mikko Anttilan (K) sukuseuran sääntömuutosaloitteesta mm. eräiden
pykälien sanamuotojen korjaamiseksi
paremmin koko suvun huomioon ottamiseksi. Valmistelu jätettiin uuden
hallituksen tehtäväksi, joten ehdotus
tultaneen esittämään vuosikokouksessa 2012.
Keskustelun aiheena oli myös sukujuhlan tarpeellisuus kahden vuoden
välein, koska kiinnostus näyttää hiipuvan pienenevään osanottajamäärään.
Seuraava vuosikokous pidettäneenkin
yksipäiväisenä mutta ohjelmallisena
tilaisuutena pääkaupunkiseudulla.
Paavo Pinomaa sai päättää kokouksen juhlallisesti, kun Hannu Kekoni
ja Jan Sundman luovuttivat sukuseuralle uuden kivisen puheenjohtajan
nuijan kivialustoineen, sukutunnuksin
varustettuna. Tekijänä on ollut Lahden
taideteollinen korkeakoulu, joka on
luvannut myös takuun lahjan kestävyydelle.

Jaakko Pihlaja

Vuosikokous valitsi uuden hallituksen: Jan Sundman (S), Marjatta Salonen
(K), Satu Mehtälä(N), Maaria Puupponen (K), Sirpa Hanhela (S), Helena
Kinanen (H), Liisa Sjöblom (N) ja Olavi von Bell (H).
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Yrjö Sariola sukuhaudalla:
“Ihmisen elämä hiutuu kuin
vaate, kaikki kuolevat, se on ikuinen laki. Vihannan puun vehmas
lehvistö vaihtuu: lehti putoaa
maahan, ja sen tilalle kasvaa
toinen. Niin vaihtuvat myös ihmisten sukupolvet: toinen kuolee,
toinen syntyy.” (Sir. 14:17-18.)
“Miten voimakkaasti me eri sukupolvia edustavat Stenroth-suvun jäsenet tässä sukuhaudan äärellä koemmekaan nämä sanat todeksi. Me
vanhimmat kuulumme kantaisä Erik
Stenrothista lukien 7. sukupolveen,
nuorimmat varmaan 10., ehkäpä jopa
11. polveen. Yhteinen esi-isämme
Otto Adolf Stenroth, joka tuli Laukaaseen kirkkoherraksi vuonna 1876, oli
neljättä sukupolvea. Hänen äitinsä
Johanna Wilhelmina tuli asumaan
poikansa luo Pellosniemen vastikään
rakennettuun pappilaan, jossa hän
kuoli syyskuussa 1880. Hän on ensimmäinen tähän hautaan laskettu sukumme jäsen. Seuraavaksi tänne haudattiin
Otto Adolf kevättalvella 1906.
Otto Adolfin äiti kuului siis suvun
kolmanteen polveen. Hänen miehensä
majuri Reinhold Stenroth oli Erik ja
Kristina Stenrothin pojan Henrikin,
sukumme ensimmäisen papin, poika.
Kun vielä palautamme mieleen, että
kantaisämme Erik asui 1740-luvulla
täällä Laukaassa, suvun menneet sukupolvet eivät tunnukaan meistä enää
mahdottoman kaukaisilta.
Meitä on tässä koolla kahden Otto
Adolf ja Fanny Stenrothin lapsen,
Sigridin eli Sirkun ja Osvaldin, jälkeläisiä. Sirkku oli perheen muuttaessa Helsingistä Laukaaseen vähän yli
kymmenvuotias. Pellosniemestä tuli
hänelle lapsuuden koti, jossa hän vietti
myös häitänsä yhdessä Antero von
Bellin kanssa kesällä 1892. Hänen
pikkuveljensä Osvaldin ja Ninni Fabritiuksen häitä juhlittiin Pellosniemessä runsas vuosi myöhemmin.
Näin olemmekin tulleet jo meidän
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tässä sukuhaudan äärellä seitsemänteen sukupolveen kuuluvien isovanhempiin. Moni meistä on ollut mukana
saattamassa Osvaldia 1952 ja Ninniä
vuoden 1959 ensi päivinä haudan lepoon yhdessä suuren sukulais- ja seurakuntalaisjoukon kanssa. Heitä ennen
tähän sukuhautaan oli 1927 laskettu
veljeni, Pellosniemessä 3-vuotiaana
kuollut Raimo sekä 1944 enoni Olavin
puoliso Aune, Kaarinan ja Sanelman
äiti.
Sukuhautamme historia päättyy
tällä hetkellä Armas ja Sirkka Salmenkiven hautapaaden äärelle. Monet
meistä muistavat vielä Armaksen saattojuhlan 41 vuotta sitten kesäkuussa
1969. Kesällä 2001 siunasin kellotapulin kappelissa Sirkan, joka on viimeinen tähän hautaan laskettu sukumme jäsen.
Niin, kiitollisin mielin tunnemme
tässä sukuhaudan äärellä, että vihannan puun vehmas lehvistö on monta
kertaa vaihtunut 130 vuoden aikana,
kun meille rakkaita sukumme jäseniä
on saatettu viidessä sukupolvessa tänne haudan lepoon. Kiitämme heistä
jokaisesta Jumalaa. Miten kalliin ja
rikkaan perinnön olemmekaan heiltä
saaneet!”
Eero Salmenkiven sankarihaudan
äärellä Yrjö Sariola muistutti, että

sukumme jäsenet ovat olleet kantamassa vastuuta isänmaastamme myös
erityisen raskaina sota-aikoina.
Eero oli Ninnin ja Osvaldin perheen
kymmenes lapsi ja samalla “seitsemän
veljeksen Eero”. Hän oli vasta 3-vuotias perheen muuttaessa Heinolasta
Laukaaseen. Ylioppilaaksi hän tuli
1938 Jyväskylän Yhteislyseosta. äänislinnan valtauksessa syksyllä 1941
hän haavoittui vaikeasti ja kuoli 25.10.
Kun Eero oli tuotu Laukaaseen,
Ninni ja Osvald kävivät hänen luonaan. Käynnin jälkeen Ninni kirjoitti
Otolle kirjeen, johon sisältyy vanhan
sukupolven vaikuttava viesti meille
sukujuhlaamme: On niin puhtaan,
kuulakkaan kirkas päivä. Vanhan
Pellosniemen suojat, nuo Eeron niin
suuresti rakastamat, ovat myös ihanan
auringon juhlavalaistuksessa, kukkia
tulvillaan. Kiitollisuuden tunne on
myös vallitsevana sydämessämme,
huolimatta sanomattomasta kaipauksesta. Oli niin ihana nähdä Eeroa.
Kuinka ylevän kauniina hän niin rauhallisena hymy huulillaan lepäsi kauniina sankari-arkussaan. Hänet nähdessä putosi jotain katkeran raskasta
sydämeltä ja tuli sijalle rauhaa ja voimaa. Eero on savuttanut päämäärän
ja odottaa vaan meidän, hänen rakkaittensa jokaisen sen saavuttavan.”

Otto Adolfin jälkeläiset kokoontuivat sukuhaudoille.

“Kuhun taidan verrata”
Kosiolaulusta vuodelta 1874 syntyi Emman kuvatarina
Laukaan sukujuhlan yksi huipennus oli kuvakertomus Nilsin
sukuhaaraan kuuluneen Emma
Fredrika Kekoni-Hämäläisen
(1852-1931, T 4251) ja hänen
puolisonsa Vanhan kirkon urkuri
Lauri Hämäläisen vaiheista.
Anna ja Pertti Heikinheimon
kokoama esitys valotti Emman ja
perheen elämää laajan taustaaineiston pohjalta Laurin kuolemaan 1888 asti.
Anna Heikinheimo (T 4274) kertoi,
että Emman elämän dokumentointi
valmistui kolme vuotta sitten isän
puolen Strömmerien Vaasan sukukokoukseen. Lähteinä olivat mm. Emman tyttären Armi Klemetin kaksi
muistelmakirjaa Muistelen ja Välähdyksiä elämästäni, Jyrki Lohen Emman vanhimman pojan taidemaalari
Väinö Hämäläisen elämäkerta, Seppo
Heikinheimon Oskar Merikannon
elämäkerta, Kansallisarkiston kirjeet,
Kansallinen kuva-arkisto ja isovanhempien jäljiltä noin sadan lasinegatiivin kuva-aineisto ja ennen kaikkea
Armi Klemetin kertomat. Hän oli
hyvämuistinen, armoitettu kertoja,
jonka luona Kulosaaressa Anna sai
asua opiskeluaikanaan vuosia.
Annan käsikirjoituksen pohjalta
syntyi ongelmallistenkin teknisten
vaiheiden jälkeen runsaasti valokuvia
ja Pertin autenttisilla paikoilla Pielisjärvellä (nyk. Lieksassa), Rautalammilla ja Haukiputaalla videoimaa kuvaa sisältävä faktapohjainen dvdkuvakertomus Annan kertomana ja
yhdessä Pertin kanssa äänittämänä.
Teosta kohtaan on ollut mielenkiintoa,
mutta ainakaan toistaiseksi tekijänoikeuskysymysten vuoksi levyä ei voida
jakaa. Sukujuhlia pidettiin yksityistilaisuuksina, joissa se voitiin esittää.

Pielisjärveltä
pääkaupunkiin
Emman tarina alkaa Pielisjärvellä
1852 maanmittari Karl Fredrik Kekonin (T 4088) ja Hedvig Sofia
Strömmerin tyttärenä. Isän kuolema
1862 oli suurelle perheelle kova isku.
Sen jälkeen äiti Hedvig Sofia lähetti

Emman ja tämän kahdeksan vuotta
vanhemman veljen Kristianin Haukiputaalle Salmelan pappilaan isän
sisaren Hedvig Kristiinan (T 4086)
ja Julius Aleksander Kranckin kappalaisperheeseen kasvateiksi. Kristian
valmistui aikanaan papiksi, avioitui
serkkunsa Johanna Lovisa Schroderuksen (T 4356) kanssa ja toimi mm.
Inarissa, jonne Pielpajärven erämaakirkon viereiseen pappilaan poikansa
turviin leskiäiti Hedvig Sofia Pielisjärveltä muutti. Hän kuoli siellä 1874
ja haudattiin keskellä Inarinjärveä ja
Ukonkiveä lähellä olevaan, nykyisin
suojeltuun Hietasaareen.
Emma kihlautui Haukiputaan naapuripitäjä Iin kirkkoherran ja Kalajoen
käräjiltä tunnetuksi tulleen herännäisjohtaja Frans Oskar Durchmanin
pojan, pastori Niklas Durchmanin
kanssa. Kihlaus päättyi traagisesti,
kun 24-vuotias Niklas kuoli tammi-

kuussa 1871 Emman syliin Salmelan
pappilassa vilustuttuaan pahasti muutamaa päivää ennen sairaskäynnillä.
17-vuotiaan Emman suru oli syvä ja
lohduton.
Tässä tilassa hänet tapasi ensi kerran tuleva puoliso, Helsingin Vanhan
kirkon urkuri Lauri Hämäläinen, joka
kulki työnsä ohessa ympäri maata
asettamassa ja virittämässä urkuja.
Näissä asioissa hän oli tullut Ouluun
ja tuli Haukiputaan pappilaan virittämään pianoa. Lauri ihastui itseään
parikymmentä vuotta nuorempaan
Emmaan ja kosikin saman tien, mutta
sai surun murtamalta Emmalta rukkaset, ja matkusti pettyneenä takaisin
Helsinkiin.
Hänen toinen kosintansa 1874 oli
ainutlaatuinen ja tuloksekas. Hän
sävelsi ja sanoitti laulun “Kuhun taidan verrata” ja lähetti sen kirjeessä
Emmalle Haukiputaalle. “Sitä Mam-
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Kosiolaulun kansilehti vuodelta 1926
ma ei enää voinut vastustaa”, kertoi
Armi Klemetti. Emma ja Lauri vihittiin Haukiputaan kirkossa 1. päivänä
elokuuta 1875. Hääjuhlassa Salmelan
pappilassa ei tanssittu, mutta vieraitten
iloksi Lauri soitti viulua ja Emma
säesti häntä pianolla - näin he tulivat
yhdessä myöhemminkin usein musisoimaan.
Häämatka tehtiin Kranckien häälahjaksi antamilla vaunuilla ja kestikievareista vuokratuin hevosvoimin
Laurin kotiseudulle Rautalammille,
jossa Laurin vanhemmat ja sukulaiset
elivät ja josta Lauri oli jo aiemmin
hankkinut oman kesähuvilan, Koskipään, josta tuli Hämäläisen perheen
kesänviettopaikka vuosikausiksi.
Näillä matkoilla Rautalammille he
tavallisesti poikkesivat Laukaassa Emman sukulaisten Heikki Kekonin ja
Otto Adolf Stenrothin pappiloissa.
Häämatkalta nuori pari kotiutui Helsinkiin Laurin asuntoon senaattia vastapäätä olevaan vanhaan Sederholmin
taloon. Se on kantakaupungin vanhin
asuinrakennus ja nykyisin museona.

Merikannon mesenaatti
Lauri Hämäläinen oli 12-vuotiaana
lähtenyt maailmalle köyhästä kodista
pennittömänä kierteleväksi pelimanniksi vaihdettuaan ensin itse tekemänsä viulun varakkaan naapurin pojan
kanssa tämän housuihin. Sittemmin
hän oli päätynyt Ouluun asti ja saanut
siellä osakseen parempiosaisten tukea
mm. lähtiessään pyrkimään Tukholman Kuninkaalliseen Musiikkiakatemiaan. Sieltä valmistuttuaan ja
paremmille päiville päästyään hän
hyväsydämisenä auttoi puutteessa
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eläviä sukulaisiaan ja muitakin, varsinkin rautalampilaisia. Mm. 8vuotiaan varattoman Oskar Merikannon hän otti ilmaiseksi oppilaakseen, kotinsa suojatiksi ja yhdessä
Emman kanssa rohkaisi ja tuki lahjakkaan pojan opintoja. Lauri järjesti
keräyksen ja hankki kerran Oskarille
joululahjaksi pianon ja Emma kierteli
tuloksellisesti varakkaiden helsinkiläisten, mm. Aurora Karamzinin ja sokerileipuri Fredrik ja Johanna Ekbergin luona pyytämässä
Oskarille avustusta, kun tämä lähti
opiskelemaan Leipzigiin.
Lauri oli ahkera, säästeliäs ja hänellä oli myös taloudellistakin tajua.
1876 alussa hän osti Wladimirinkatu
(nyk. Kalevankatu) 17 tontin ja
siinä olleen pienehkön talon. Kun
perhe oli kasvanut nelilapsiseksi, hän
osti Yrjönkatu 2 tontin ja alkoi vuoden
1888 alussa rakennuttaa siihen neliosittain viisikerroksista kivitaloa. Perhe asui silloin rakennustyömaata vastapäätä olevassa kaksikerroksisessa
puutalossa Yrjönkatu 1. Syyskuussa
Lauri yllättäen kuoli. 36-vuotiaalle

olivat kylpyammeet. Emman kuoleman jälkeen Yrjönkatu 2:n neljännen
kerroksen kulmahuoneistossa asui
hänen poikansa Väinö Hämäläinen
perheineen. Perikunnan omistaman
talon isännöitsijänä toimi vuosien ajan
toimelias ja käytännöllinen Armi Klemetti
Laurin kuollessa lapsista Väinö oli
12-vuotias, Siviä eli Sivi 10, Hilja eli
Hilli, Annan isän äiti, 9, ja Armi 3
vuotta. Emma avioitui toisen kerran
1891 itseään 17 vuotta nuoremman
Albert Gebhardin kanssa, josta tuli
kuvataiteilija ja Suomen Taideyhdistyksen piirustuskoulun rehtori ja opettaja. Heidän pojastaan Johannes
Gebhardista myös tuli kuvataiteilija.
Emman ja Albertin liitto päättyi eroon
1907, ystävyyden he säilyttivät loppuun asti. Albert avioitui vielä neljä
kertaa, tosin toinen ja viimeinen vaimo
oli sama henkilö, Emma ei enää kertaakaan.
Emmasta ovat hänen aikalaisensa
kertoneet, että hän oli älykäs, kaunis,
huumorintajuinen ja hauska nainen,
kasvattajana ankaranpuoleinen. Niklas

Perhekuva vuodelta 1887. Vasemmalta Emma, Armi, Siviä, Hilja, Väinö ja
Lauri Hämäläinen. Takana seisoo Oskar Merikanto, joka oli juuri lähdössä
opiskelemaan Leipzigin konservatorioon.
Emmalle jäi neljä 3-12-vuotiasta lasta
ja talon rakennustyön loppuun saattaminen.
Laurin kuolemasta järkyttynyt Oskar Merikanto palasi Leipzigista ja
asui aluksi Emman luona. Kivitalo
valmistui, vaikka vaikeuksia oli. Välillä Emma itse lapsineen joutui asumaan vuokralla monissa paikoissa,
mm. Ullanlinnan ränsistyneessä entisessä kylpylässä, jossa lasten vuoteina

Durchmanin kuollessa hän sai koko
loppuelämänsä voimaksi uskonnollisen vakaumuksen. Hilli kirjoittaa Emman kuoleman jälkeen 1931 Armille,
että nyt hänellä valtavan ikävä Mammaa ja ihan erikoisesti keskusteluja
hänen kanssaan. Emma lepää Helsingin Hietaniemen hautausmaalla
Hämäläisen sukuhaudassa yhdessä
Laurin ja monen jälkeläisensä kanssa.

Maija Tavaila kiertää miehensä säestäjänä
Sukujuhlan toisen pääesiintyjän,
oopperalaulaja, tenori Jyrki Anttilan
pohjalaislaulut nostivat iltajuhlan
tunnelman kattoon. Laulajan taustavoimana pianistina istui puoliso,
Maija Tavaila (H, T 1929), kuten
monessa yhteisessä esiintymisessä.
Kanttori ja musiikin maisteri Maija
Tavailan sukujuuret juontavat äidin
Eevan puolelta Töttermanien sukuun
ja sitä kautta majuri Reinhold Stenrothiin: “Opettelin kesällä, kuka on
meidän yhteinen esi-isä”.
Kun äidillä ei ole sisaruksia, niin
suku on jäänyt hänelle aika tuntemattomaksi, lukuunottamatta Tom Töttermanin, Uudenkaupungin Sundholman
kartanon isännän perhettä, jonka luona
käydään usein.
“Musiikki on tullut veren perintönä.
Vanhemmat ovat harrastaneet musisointia aina, ja Töttermanin tädit ovat
soittaneet ja maalanneet. Pianoa olen
soittanut sitä asti kun tuolille kapusin,
ja musiikki oli itsestään selvyys”,

Elina Arola taiteen
varhaiskasvattajana
Yksi suvun taitajista,viulisti
Elina Arola (H, T 2183) esiintyi
ehtoollisjumalanpalveluksessa
Laukaan kirkossa. Työkseen
Mikkelin kaupunginorkesterissa
soittava Elina on päässyt kotikaupungissaan myös muiden taiteilijoiden kera mukaan kouluissa
toteutettuun Kulttuuripolku varhaiskasvatusohjelmaan.
Seitsenvuotiaan viulunsoiton aloittanut Elina valmistui Sibelius-akatemiasta musiikin maisteriksi 1996.
Töitä oli alkuun sijaistuksina ja oopperan orkesterissa. Puolison Niko
Arolan työ venäjäasiantuntijana vei
perheen Rovaniemelle ja Elinan joksikin aikaa kotiäidiksi. Soitto jäi si-

Maija kertoo.
Sibeliuslukion kautta akatemiaan
ja musiikin maisteriksi 2002 vei tytön
tie. Piano on hänen omintaan mutta
lisäksi soittimena on urut: “Niitä
opiskeluvuosina veivattiin. Vaativa
ja korkeatasoinen soitin, koskettimet
samassa järjestyksessä, mutta niitä on
enemmän ja lisäksi jalkio, ihan eri
tekniikka. Rankka mutta mielekäs
koulu.”
Maija on jatkanut vapaana muusikkona mutta tehnyt jatkuvasti
kanttorin sijaisuuksia, nytkin kotikaupungin Lohjan naapurikunnassa
vuoden loppuun asti, sekä sijaisuuksia
musiikkiopistossa. Sen ohessa ovat
olleet kiertueet Jyrkin kanssa, operettikeikkoja ja konsertteja, muun muassa
Mari Palon ja Seppo Hovin kanssa.
Jyrki Anttilalla on juuri ollut oopperassa Pohjalaisten ensimmäiset esitykset. Kesällä ovat edessä Ilmajoen
musiikkijuhlat, jonne perhe seuraa
mukana. (Sinne on myös suunnitteilla
sukuseuran kesäretki. Kts. Ohjelma
s.3.)

jaistuksiin kunnes neljä vuotta sitten
hän haki Mikkeliin kaupunginorkesteriin. Kun Niko sai työpaikan Helsingin kauppakorkeakoulun alaisessa
Mikkelin pienyrityskeskuksessa, perhe on asettunut Savoon, joskin miehen

matkatyö vie usein Pietariin.
Elinan lapset 9-vuotias Touko ja
7-vuotias Aatos ovat joutuneet sopeutumaan vanhempien vaihtuviin työaikoihin. Silloin apuna on Sinikka-täti,
joka on joustavasti tullut apuun.
Työ Mikkelin orkesterissa miellyt-

Ella, 4, ja Oskar, 2, ovat kiertueilla
mukana, sillä he eivät ole päivähoidossa.
“Lapset ovat tottuneet tulemaan ja
menemään niin että heidät kehtaa
ottaa mukaan. Pari viikkoa oltiin keikalla. Lapset istutettiin eturiviin, ja
siinä he napottivat koko ajan”, Maija
sanoo. Se nähtiin myös sukujuhlassa.
Ja maaliskuussa perhe kasvaa uudella tulokkalla.

tää Elinaa: “12 jousisoittajan joukossa
oma ääni tuntuu merkitykselliseltä
toisin kuin sinfoniaorkesterissa.”
Koulujen 6-luokkalaisille suunnatussa Kultturipolku-ohjelma on ollut
Elinan mielestä kiva, vaikka joissakin
kouluissa ei edes tiedetty, että muusikot ja teatterin näyttelijät olivat
tulossa. Hän työtovereineen vieraili
kolmessa koulussa. Lokakuussa
kuudennet luokat kokoontuivat sitten
kuulemaan konserttitalo Mikaelissa
pidettyä konserttia.
Sukuasioiden von Bellien sukuhaaraan kuuluva Elina kertoo viime
vuosina myös alkaneen kiinnostaa,
vaikka vielä ei ole ollut aikaa niihin
enemmälti perehtyä.
Elinaa kaksi vuotta nuorempi sisar
Kaisa Pulkamo (T 2184) on myös
musiikin maisteri. Hän on alttoviulisti
Oopperan orkesterissa. äiti Helena
Kinanen (T 2182) on sukuseuran hallituksen jäsen.
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Von Bellien tiivis sukuyhteisö tukena

Helena Kinanen uusi hallituksen jäsen
Äskettäin eläkkeelle päässyt äidinkielen ja kirjalllisuuden lehtori,
filosofian maisteri Helena Kinanen
(T 2182) on sukuseuran uudessa
hallituksessa enonsa Olavi von Bellin (T 2212) kanssa Henrikin sukuhaaran edustajana. Sukututkijaksi
hän ei tunnustaudu, mutta kertoo
päässeensä kuulemaan paljon von
Bellien tiiviistä sukuyhteisöstä.
“Laukaan sukujuhlaan halusin
tulla, kun meidän mökki Konnevedellä on vain 40 kilometrin päässä,
ja sinne ajetaan aina Laukaan läpi.
Otto Adolf Stenrothin jälkeläisistä
tunnen vain lähimmät sukulaiseni.
Joitakin Salmenkiviä olen lapsena
nähnyt, mutta yhteyksiä ei sitten ole
ollut.”
Okun (Olavin) houkuttelu mukaan sukuseuran hallitukseen tuli
Helenalle yllättäen, mutta työelämän
jättäneenä hän katsoi nyt olevan
aikaa paneutua muiden harrastusten
ohella sukuasioihinkin: “Hauskaa
kun joku julkkiskin paljastuu
sukulaiseksi”.
Helenan äiti Anneli Törmänen
(T 2181) on kirjoittanut sukumuisteluksia talletettuna SKS:n arkistoon.
Ne sisältävät muun muassa muistoja
kymmenpäisen sisarussarjan elämästä Miehikkälän Hurttalassa, jossa
isä Armas von Bell (T 2180) oli
opettajana.
Helena itse vietti paljon aikaa
lapsena isovanhempien luona Hurttalassa, ja oli kuulemassa myös äidin
tädin, Töölössä asuvan lastentarhanopettaja Toini von Bellin (T 2167)
tarinoita Laukaan pappilan ihanuudesta. Hurttala on edelleen suvun
paikka, nykyisin siellä asuu Helenan
kaksi tätiä.
Sukuaarre on isoisän äidin, Otto
Adolf Stenrothin tyttären Sigrid von
Bellin kirjenivaska: “Laukaan ja
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Helena Kinanen ja Olavi von Bell tutkivat Sigrid von Bellin
kiinnostavaa ja arvokasta kirjeenvaihtoa.
Helsingin väliä on kirjeitä mennyt
lähes päivittäin. Ne ovat tosi kiinnostavia. Jos voisi ne suomentaa ja
kirjoittaa puhtaaksi, se olisi varmasti
aikaa viepää hommaa. Ne ovat 1800luvun ruotsia, hienolla käsialalla
kirjoitettuja, ajalta kun ei ollut muita
viestimiä kuin kirjeet ja päiväkirjat.”
“Von Bellien tapaamisissa olen
aina ollut mukana, isän ja äidin isossa asunnossa, kun he olivat vielä
kunnossa, ja tapaamisia järjesti myös
äidin täti Maija Vaalas (T 2219)
Diakonissalaitoksen tiloissa, mm.
Sigrid von Bellin syntymän 100vuotisjuhlan.”
Niin Stenrothin kuin Kinasen puolelta on musikaalisuus siirtynyt Helenan lapsiin. Elina Arola on viulisti
ja Kaisa Pulkamo alttoviulisti (Kts.
juttu toisaalla). Tuomas Kinanen
on diplomi-insinööri ja työskentelee
ABB:llä. Lapsenlapsiakin on jo seitsemän.
Helenan harrustuksena on kirjallisuus, etenkin ihmisiin liittyvä tietokirjallisuus ja muistelmat, sekä

puutarhan hoito kesäisin mökillä,
jossa myös lapse vierailevat usein.
Tähän asti siellä on vietetty pääasiassa insinöörimiehen lomien aika,
mutta nyt eläkevuosina hän uskoo
oleskelun lisääntyvän. Koti on Vantaalla Itä-Hakkilassa.
“Mukavaa, kun entinen hallituksen jäsen Hans Tuominen tuli meidän Hakunilan kotiseurakunnan
kirkkoherraksi”, Helena kuittaa vielä
sukuyhteyden.

Hallituksen yhteystiedot
Puheenjohtaja Marjatta Salonen (K)
marjatta.salonen(at)welho.com
Varapuheenjohtaja Jan Sundman (S)
jan.sundman(at)pp3.inet.fi
Sihteeri Liisa Sjöblom (N)
liisa.sjoblom(at)pp.inet.fi
Rahastonhoitaja Sirpa Hanhela (S)
sirpa.hanhela(at)kolumbus.fi
Olavi von Bell (H)
olavi.vonbell(at)phnet.fi
Helena Kinanen (H)
helena.kinanen(at)gmail.com
Satu Mehtälä (N)
satu.mehtala(at)finatex.fi
Maaria Puupponen(K)
maaria.puupponen(at)helsinki.fi

Sukuseminaari pohti suuntaviivoja
Stenroth sukuseura ry:n toinen
sukuseminaari pidettiin 25. 26.9.2010 Lautsian kartanossa Hauholla. Seminaarista kehittyi antoisa
ja lämminhenkinen kaksipäiväinen
neuvottelu- ja suunnittelutilaisuus,
joka otti itselleen ennakoivaa
päätösvaltaa; ratkaisut esitellään
ja kirjataan virallisiksi päätöksiksi
seuraavassa hallituksen kokouksessa
24.11.2010.
Seminaariin osallistuivat Olavi von
Bell (H), hallituksen jäsen, Hannu
Kekoni (N), ohjelmatoimikunnan jäsen, Kari Salmenkivi (H), sukuseuran
jäsen, Marjatta Salonen (K), sukuseuran puheenjohtaja, viestintätoimikunta, Liisa Sjöblom (N), sukuseuran
sihteeri, historiatoimikunta, ja Jan
Sundman (S), sukuseuran varapuheenjohtaja, ohjelmatoiminnan vetäjä.
Läsnäolleiden ryhmä nimesi itsensä
“suunnittelutyöryhmäksi” tai “ideariiheksi”, joka päätti jatkaa työtään
jatkossakin yhdessä seuraavissa kokoontumisissa.
Sukuseminaarilaiset esittelivät
omia lähtökohtiaan ja tavoitteitaan
sekä odotuksiaan niin sukututkimuksessa yleensä ja erityisesti Stenroth
sukuseurassa.
Puheenjohtaja Marjatta Salonen
kuvasi sukuseuran sateenvarjoksi,
jonka alla ja puitteissa suvut toimivat.
Suku-uteliaisuus elää uutta tulemistaan, on muoti-ilmiö etsiä ja löytää.
Sukuseura on kimmoke toimintaan.
Se on vastakohta kvasielämälle, aitoa
yhdessäoloa ja antaa käytännön iloa
yhdessä olemisesta.
Ideariihi mietti sukututkimusmenetelmiä. Liisa nosti esiin Suomen sukututkimusseuran Hiski -projektin,
jonka avulla aloittelevat ja alaa harrastavat pääsevät yhä pidemmälle,
koska Hiskin tietokantoja päivitetään
ja lisätään ahkerasti. Toinen antoisa
arkisto on Mormoonikirkon yhteydessä. Lisäksi Liisa kehotti tutustumaan
Suomen Sukuhistoriallisen yhdistyk-

sen kotisivuihin, jonka tarjontaa ja
palveluja hän monipuolisesti toimiviksi esitteli. Esimerkkinä oli Akaan
seurakunnan arkisto ja sen sisältämät
linkit tietokantoihin, kuten pää- ja
rippikirjoihin ja kirkon-kirjoihin.
Marjatta mietti, miten tutkitaan
sukua: Vanhoja kirjeitä lukemalla,
mutta voiko niitä julkaista vai torjuvatko intimiteettisuoja ja tietosuojalaki
ja eettiset arvot kirjeiden julkaisemisen?
Sukuseminaarille lähettämässään
kirjeessä Klaus Kilpi esittelee näkemyksiään sukuseuran toiminnasta jäsentäen ne yksitoistakohtaiseksi luetteloksi.
Kilven mielestä sukuseuran toiminnassa ensiarvoisen tärkeässä osassa
ovat vuorovaikutteiset keskustelut ja
mielipiteiden ilmaisut ja vaihtamiset
meneillään olevista aktiviteeteista.
Olennaista on, että sitä tapahtuu ja
että on tekemisen meininkiä ja on
tavoitteellista toimintaa, hyvää yhteistyöhalua ja -kykyä ja pyrkimystä ja
pääsemistä aitoon rakentavaan yhteisymmärrykseen.
Teemoiksi Kilpi nimeää sääntömuutosprosessin ja siihen liittyvät
asiat kuten Sukuseuran tarkoituksen,
strategian, toimintojen ja resurssien
vuorovaikutuksellinen analyysi. Tärkeä on jatkaa perussukututkimusta
Intermezzon jälkeen, sukuhistorioiden
ja -tarinoiden alustavaa sisällöllistä
suunnittelua ja keruuprosessin ideointia mukaan luettuna mielenkiintoisia
käytännön historia- ja tarinaesimerkkejä.
Suvun rakenteellinen organisointi
toimiviksi ja toimintakykyisiksi serkussuvuiksi on perusedellytys, samoin
Kivenjuuret -lehden ja verkkosivuston
kehittäminen paremmin vastaamaan
ja tukemaan sukuseuran strategiaa ja
tavoitteita.
Ideariihi totesi, että Klaus Kilven
esittelemiä tavoitteita ja asioita meneillään oleva seminaari käsittelee.
Esitellyt teemat ovat keskeisiä sukuseuran toimintasuunnitelmassa. Idea-

riihi keskusteli kohdasta “Suvun rakenteellinen organisointi toimiviksi
ja toiminta-kykyisiksi serkussuvuiksi”. Sukutietojen päivitysprojektissa
on yhteyshenkilöverkoston kokoamisessa noudatettu serkussukujen rajausta. Sukuseuraksi organisoitumishalu
on vapaaehtoinen prosessi, sukuseuratyö on vapaaehtoista, jossa keskeistä
on håll-i-hop tunne, jota ei niin vain
luoda. Hämeenlinnan ensimmäisessä
sukuseminaarissa esillä olleet asiat
ovat edelleen ajankohtaisia. Historiatoimikunnan projektit ovat edistyneet
kun taas atk-ongelmat ovat edelleen
ratkaisua vailla. Leila Korvenkoivu
on hankkinut sukuseuran kotisivuille
lisää muistitilaa ja päivittää sivuja
ehtiessään. Päätettiin lähettää atk-asiat
atk-sivujen työryhmälle tiedoksi ja
toimenpiteitä varten.
Hämeenlinnassa koottiin lista sukuseuran atk-sivujen ongelmista ja
toivottiin neuvontaa ja kurssitusta niin
että sukututkimustyö voi ilman teknisiä tai taidon puutteesta johtuvia esteitä jatkua juohevana. Stenroth atkkurssin järjestämisestä on vuosikokouspäätös kesäkuulta 2010.
Hauhon seminaarissa ideariihi ehdotti koottavaksi atk-porukka selvittämään ongelmia ja niiden ratkaisumalleja ja atk-kurssin toteuttamista
vuonna 2011, Sukuseuran atk-sivuille
toivotaan historia- ja arkistokansiota,
johon tallennetaan menneet tilaisuudet, toimivaa hakukonetta ja lisää
serveritilaa.
Valokuvien vienti kuva-arkistoon
on ongelmallista. Järjestettävällä atkkurssilla ratkottaisiin ongelmia, opetettaisiin halukkaille sukuseuran kotisivujen käyttöä ja esiteltäisiin toimiva
sukututkimusohjelma.
Atk-kurssin kehittämisporukkaan
esitettiin seuraavia tietotekniikan taitajia: Leila Korvenkoivu, kotisivujen
päätoimittajana, Hannu Kekoni kehittämään hakukoneen ja keskustelupalstan toteuttamista, Antti Siukonen
sukuseuran kotisivujen alkurakentajana ja Henry von Bell.
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Liisa Sjöblom kertoi historiatoimikunnan kuulumiset. Toimikunta
kokoontui toukokuussa 2010. Sukutietojen päivitystä koskevat kyselylomakkeet on postitettu muuten paitsi
Saran sukuhaara, jonka osalta kyselyt
on vielä postittamatta. Lähtökohtana

Riku Niemen
orkesteri saa
valtionosuustukea
Rytmi ja viihdemusiikkia soittava Riku Niemi Orchestra on saanut
opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksynnän valtionosuustukea saavaksi orkesteriksi. Kyseessä on
merkittävä tapahtuma, sillä vostukea saavat yleensä kunnalliset
teatterit ja orkesterit sekä museot,
ja uusi orkesteri on otettu järjestelmään edellisen kerran vuonna
2006.
Riku Niemi (H, T2318) orkestereineen on viime vuosina tehnyt
valtakunnallisia kiertueita huippuartistien kera, ja konsertteja on
nähty myös televisioituna.

yhteyshenkilöitä valittaessa on ollut
serkussuku, omia sisaruksia kauemmas sukutietojen kaivelussa ja kyselemisessä ei tarvitse mennä.
Tavoitteena on ollut tiheä harava.
Sukutietojen kyselylomakkeen liitteenä on ollut monisteena ne sukuhaarat, joita kysely koskee. Palautetut
sukukyselyt tarkistetaan. Palautepostin
kerääjä Maaria Puupponen on saanut
jo mukavasti korjauspostia.
Lisäksi kerätään elämäkerrallisia
tietoja: valokuvia ja juttuja niistä ja
kuvien henkilöistä. Lisäksi harkitaan
Kivenjuurisasa julkaistujen vanhojen
juttujen ottamista mukaan sukujuttukirjaan. Tavoitteena on neljä erillistä
sukutietojen päivitys- ja juttukirjaa,
yksi kustakin sukuhaarasta. Kirjat
edistyvät ja valmistuvat ajallaan.
Historiatoimikunta kokoontuu seuraavan kerran marraskuussa.
Kivenjuuret -lehti on hyvin toimitettu ja aiheita on paljon ja ne ovat
kiinnostavia. Kivenjuuret on tärkeä
sukuhistorian tallentaja ja julkistaja

sekä sukuseuraa kokoava julkaisu.
Sellaisena Kivenjuuria kehitetään
edelleen.
Seminaari ehdottaa, että lehteen
pyritään saamaan oma nuorten sivu,
että sukuseuran nuoret ryhtyvät kirjoittamaan ja julkaisemaan heidän
ikäluokkaansa kiinnostaa aineistoa,
kuvia, kilpailuja jne. Ohjelmatoimikunnalle esitetään omaa kulttuurisivua, jäsenpalautetta varten mielipidesivua ja Stenroth-tuotteille omaa
kauppapaikkaa. Kiinnostavia suvun
henkilöitä, harrastuksia ja sukutarinoita esitellään edelleen.
Ideariihi päätti esittää, että seuraava
vuosikokous oheisohjelmineen pidetään kesäkuussa 2012 Lautsian kartanossa. Ohjelmatoimikunta määrittää
vuosikokouksen ajankohdan ja toteuttaa vuosikokouksen ja sen yhteydessä
kevythenkisen juhlatapahtuman.

Kisan tulevaisuus?

menen. Kisassa voisi siirtyä yhteen
kilpasarjaan, koska kilpailu käydään
tasoituksellisena. Ilmoittautumiset
etukäteen sähköpostilla, Harri ehdottaa. Myös uutta kokoonkutsujaa hän
kuuluttaa kiitellen menneistä.
Golfmestari Mikko Anttila esittää
tapahtuman järjestämistä sukujuhlajaksoin eikä vuosittain, kuten tähän
asti, ja toivoo Harrin siinä tahdissa
jatkavan.

Seuraava ideariihi kokoontuu keväällä 2011, ehkä maaliskuussa - ja
Lautisassa!

Golf-mestaruudet
ratkottiin
Peurungassa
Perinteinen Stenroth Golf Open
pidettiin Peurunka Golfin kauniilla ja
monipuolisella kentällä hyvän sään
valitessa. Sade alkoi heti kilpailun
päätyttyä.
Nautimme myös mainion iltapalan
“Birdie-noutopöydästä”. Kartanomiljöö oli viehättävä ja valmisteli meitä
seuraavan päivän Pellosniemi-tunnelmiin.
TULOKSET
Naiset:
1.
2.
Miehet:
1.
2.
3.

Maarit Siukonen 33 pistettä
Birgitta Isonen 23 pistettä
Mikko Anttila 29 pistettä
Jyrki Salmenkivi 27 pistettä
Harri Siukonen 26 pistettä

Ohessa potretti voittajista pokaaleineen.
Parhain terveisin
Harri Siukonen
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Stenroth Golf Open’in tulevaisuus
on vähäisen osanottajamäärän vuoksi
askarruttanut kisan pitkäaikaista järjestäjää Harri Siukosta.
“SGO on ideana mielestäni mainio,
mutta on tämä suku sen verran jäyhää,
ettei viitseliäisyyttä riitä osanottoon”
Jotta olisi järkeä järjestää kisa, minimiosanottajamäärän tulisi olla kym-

Suku-uutiset
In memoriam

Antero von Bell
Henrikin sukuhaaran 7. sukupolveen kuulunut Theo
Mikael Antero von Bell (T 2190) kuoli 10.8.2010
Keravalla. Hän oli syntynyt 14.4.1924 Helsingissä
kansakoulunopettaja Armas von Bellin ja Toini o.s.
Kolströmin vanhimpana poikana. Hän kasvoi maaseudulla Miehikkälän Hurttalassa, jossa isä toimi koulun
johtajaopettajana yli 30 vuotta.
Siihen aikaan ei paljon harrastusmahdollisuuksia
ollut. Urheilun lisäksi kalastus Vaalimaan joen varrella,
sekä oravien metsästys nahkojen myyntiä varten oli
mieluista ajanvietettä.
Jatkosodan aikana Antero täytti 18 vuotta ja edessä
oli sotaväkeen meno. Lyhennetyn koulutuksen jälkeen
hän sotatilanteen vuoksi joutui suoraan rintamajoukkoihin ja siellä tulenjohtueen radistina Syvärin taakse.

Jessoilassa hän haavoittui kiväärin luodista, joka lävisti
rintalihaksen ja päätyi käsivarteen. Siitä ei kuitenkaan
aiheutunut pitkäaikaista vammaa.
Työelämässä hän toimi osastopäällikkönä OTK:n
pääkonttorissa Helsingissä. Anteron kiinnostus maalaustaiteeseen näkyi monipuolisena kokoelmana kodin
seinillä. Taidepiirin jäsenenä hän tutustui moniin taiteilijoihin ostaen heidän tuotantoaan ja järjestäen taidemyyntinäyttelyitä. Myös numismatiikka kuului mieluisiin harrastuksiin.
Anterolle erityisen tärkeä oli perhe, johon kuuluivat
Brita puoliso, kaksi poikaa ja heidän perheensä. Virolahden Ravijoella meren rannalla oleva kesämökki oli
tärkeä levähdys - ja rentoutumispaikka, jossa hän käsistään kätevänä toteutti rakentamistaitojaan.
Stenroth sukuseuraan Antero vaimonsa Britan kanssa
on kuulunut seuran perustamisesta lähtien.
Antero von Bell siunattiin haudan lepoon östersundomin kirkossa 20.8. lähimpien läsnä ollessa.
Olavi von Bell

Syntyneitä:
14.4.2010 Jutta Lea Eveliina Taipale (K), vanhemmat Niina Poikela ja Petteri Taipale (T 537).
21.4.2010 Precious-Diamond Eloghosa Osagiede (N), vanhemmat Teresia o.s.Niemi (N, T 4867) ja
Oyi Destiny Osagiede, Ruotsi.
30.6.2010 Elli Sofia Kristina Suomensalo (S), vanhemmat Arja Kristina Suomensalo,
o.s. Sahinaho (T 3516) ja Ville Mikael Suomensalo, Jyväskylä.
21.9.2010 Elida Johanne (H), vanhemmat Marianne Vorren (T 2208) ja Tom Frode
Wilhelmsen. (avioituneet Altan kirkossa 25.7.2009).
Kuolleita:
24.12.2009
24.3.2010
26.5.2010
10.8.2010

Olavi Akseli Ylikangas (N, T 4865), s. 10.1.1944 Kärsämäki
Rauni Veikko Ossian Ylikangas (N, T 4866), s. 26.4.1963 Kärsämäki.
Anja Salmenkivi, os. Koskela, ent. Kervinen (H, T 2307), s. 3.9.1922, Kajaani.
Aino Annikki Tarvainen, o.s. Masalin (S, T 3233), s. 25.9.1929, Saarijärvi.

Keskiaikainen piirrostaulu lahjana Outokumpuun
Henrikin sukuhaaraan kuuluva yksikönjohtaja Antero Hakapää (T 2373) on lahjoittanut 29.3.2010
syntymäpitäjälleen Kuusjärvelle, nykyiselle Outokummun kaupungille harvinaisuuden, joita Suomessa on kaksi
ja Euroopassakin vain harvoja. Kyseessä on vanha, keskiaikainen piirros ORA et LABORA. Se on ikuistettu
Saksassa rautavaluna ennen sotia ja kuvaa keski-eurooppalaista kaivosmaisemaa. Metsän ja kirkon lisäksi
kuvataan malmin matka nostolaitoksesta hevoskuljetuksen kautta sulattoon (masuuniin) sekä jatkokäsittely
takomossa, kankivasaraa käyttää vesiratas. Painoa on teoksella vajaa puolisataa kiloa.
ORA et LABORA on latinaa; rukoile ja tee työtä. Taulun Hakapää sai lahjana saksalaiselta ystäväperheeltä.
Ajatus arvopaikasta kotipitäjässä syntyi Outokummun malmin löydön satavuotispäivän alla, ja paikaksi tuli
valtuustosalin seinä.
Hakapään suvussa on saman kaivosyhtiön miehiä useammassa polvessa, mikä ei ollut 'Kummussa' harvinaista.
“Ensimmäinen malminetsintätyömaa oli Pielaveden Säviällä 1953. Palkkaa ei 12-vuotiaalle maksettu, mutta
päivärahan kautta nimi tuli henkilökirjoihin ja työtodistukseen. Sen jälkeen ei ollut koulukesää ilman alan töitä,
aikalaiset muistavat että meitä “koulukkaita” oli paljon kenttä-apulaisina. Myöhemmin harjoittelukesänä
Mökkivaaralla Aimo Ahonen antoi koulutusta mm. raappamieheksi, mutta neuvoi kuitenkin jatkamaan koulutiellä.
Opiskelun jälkeen työt jatkuivat kotimaassa ja kauempana, mukaanlukien vuosikausien jaksot täällä syntymäpitäjässäkin. Kesäpaikkamme on Viuruniemessä edelleen.”
Suomessa toinen sama taulu on Aalto-yliopiston Teknillisen korkeakoulun vanhan “Vuorilafkan” aulassa.
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Palolan suku juhli Nivalassa
Palolan sukua kokoontui juhannuksen alla 2010 Nivalan Rauhanyhdistykselle sukujuhlaan. Juhlintaan oli aihetta, sillä suvun kantaisä
Jussi Matinpoika Sievilä muutti
Sievistä Pidisjärven kappelikuntaan,
nykyiseen Nivalaan 200 vuotta sitten.
Juhlille oli saapunut eri puolilta
Suomea runsaat kaksisataa suvun
jäsentä.
Juhlapäivä alkoi klo 11 suvivirrella
ja Nivalan kirkkoherra Martti Viljanen
piti hartaustilaisuuden ja esitti seurakunnan tervehdyksen juhlivalle suvulle. Sitten seurasi vuosikokous ja lounas jonka jälkeen alkoi varsinai-nen
sukujuhla. Juhlan ohjelmasta vastasivat suvun omat taiteilijat jotka herkistivät juhlaväen mielet taiteellisilla
tulkinnoillaan. Juhlapuheen piti kenttärovasti Valde Palola.

Palolan suvun historiasta
Suomen sodan melskeet olivat tuskin laantuneet, kun Jussi Sievilä Sievistä lähti etsimään perheelleen parempia ja väljempiä elinoloja.
Pidisjärven kappeliseurakunnasta löytyi vapautuva Palolan kruununtila.
Tila oli vanha ja sitä olivat jo useat
perheet asuttaneet, mutta he olivat
joutuneet antamaan periksi taistelussa
luonnonvoimia vastaan.

Paloloiden nuorempaa polvea: Serppo ja Elina Karvonen, Mika Karvonen,
Marko Nikkilä ja Päivi Närhi tapasivat Nivalassa, mukana myös Närhen
perheen italialainen vaihto-oppilas Giorgia De Zen.

Jussi Matinpoika tutki talon tarkkaan. Olihan se monien perheiden
jäljiltä kärsinyt, mutta kuitenkin vähällä vaivalla aivan kelvollinen isommankin perheen asunnoksi. Tilan eteläreunaa huuhtova Kalajoki lisäsi
omalla tavallaan paikan kiinnostusta.
Jussi Matinpoika päätti muut-taa
Pidisjärvelle (Nivalaan). Hän otti
kirkonkirjat Sievistä toukokuun
11. päivänä 1810
ja muutti Paloperälle. Perheeseen
kuului tuolloin
vaimo Susanna ja
lapset Matti, Jussi
ja Elisabet.
Muuttopaperit
toimitettiin Pidisjärven kappeliseurakunnan papille lokakuun 12.
päivänä, nähtävästi samalla kun
Palolassa syntynyt uusi perheenjäsen Susanna vietiin kasteelle. Siinä ensimmäiset suSerkukset Päivi Närhi ja Tuomo Palola
kumme Palolat
juhlatunnelmissa.
Nivalassa.
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200 vuoden aikana on tapahtunut
paljon. Suku on valtavasti kasvanut
ja levinnyt ympäri maailmaa. Kaikesta
huolimatta alkuperäinen suurtila Palola on tänäkin päivänä suurimmaksi
osaksi Palolan suvun asuttamaa. Suuri
tila ulottui Kalajoesta Pohjannevalle,
syvyyttä noin 4 km. Alueella on
tänään noin 60 savua, joista yli 40 on
edelleen Palolan suvun asuttamia.

Palolan suvun
suhde Stenrotheihin
Yhtymäkohta löytyy Nilsin pojanpojasta Karl Niklas Stenrothista
(1814-1871), joka toimi Nivalan varanimismiehenä ja lainaviljavaraston
hoitajana 1860-luvulla. Hänen tyttärensä Sofia Kristiinan Stenrothin
(1847-1880) kahdesta lapsesta vanhempi Anna Maria (1871-1942) avioitui Palolan sukuun ja nuorempi
tytär Johanna (1874-1955) Mehtälän
sukuun.(Intermezzon taulut 44944860).

Ville Palola
(N, Taulu 4552)

STENROTH

KAUPPAHUONE
Postimerkit ja -kortit
Vanhaa v 2008 julkaistua Stenroth-merkkiä on vähän jäljellä. Uuden erän
ostamista harkitaan keväällä. Merkkejä myydään postimerkkivihkoina,
vihkossa 8 kpl ikimerkkiä, 15 € vihko.
Uutuus! Stenroth joulupostimerkki ja postikortti.Tuotteissa on sama
aihe (kts. kuva). Pieni erä, loppuu nopeasti! Aiheen on suunnitellut taiteilija
Lilli Karjalainen.

Kivenjuuret
toivottaa
suvulle leppoisaa
Joulun odotusta
ja aktiivista Uutta
Toimintavuotta
2011!

Postimerkit myydään arkkeina, jossa 20 kpl ikimerkkiä, hinta 30 euroa
tai puoliarkkina, jossa 10 kpl ikimerkkejä, hinta 15 euroa.
Postikortin kappalehinta on 0,60 euroa, 20 kpl:n korttinippu 12 euroa.
Tarjous: 1 kpl ikimerkkiarkki + 20 kpl:n korttinippu jouluhintaan 40
euroa. Tarjoushintaan sisältyy toimituskulut 50 grammaan saakka.

Pinssi
Avaimenperä
10 v juhlalautanen

3€
5€
25 €/kpl, 3 kpl 70 €

Tuotepakettien hintaan lisätään toimituskulut 50 grammaan saakka 4
euroa, painavammat painon mukaan. Tuotepaketin mukana saat
pankkisiirtolomakkeen, jolla voit maksaa ostoksesi.
Yllä olevia pr-tuotteita myy Stenroth sukuseuran Ohjelmatoimikunta, Jan
Sundman, Nukkeruusunkuja 3 B 38, 00990 Helsinki, puh. 040-835 7397,
jan.sundman@pp3.inet.fi.
INTERMEZZO - Stenrothien välisoitto – sukukirjaa myy Stenroth
sukuseuran historiatoimikunta. Tiedustelut ja tilaukset Sirpa Hanhelalle,
sähköposti sirpa.hanhela@kolumbus.fi tai puh. 040-525 1674.
KIITOS! TILAUKSILLASI TUET SUKUSEURAN TOIMINTAA!
Kattava teos taiteilija Eino
Härkösestä (N) on ilmestynyt.
Hänestä on ollut tietoja tässä
lehdessä numeroissa 20 ja 23.
Kirjan aineiston on pääasiassa
koonnut taiteilijan vanhin poika
taiteilija Vilho Härkönen ja
kirjoittanut Ervo Vesterinen,
joka on tehnyt mm trilogian
Härkösen taiteilijatoverista
Rudolf Koivusta. Tämän jutun
otsikkona on kirjan nimi.
Kirjaa on saatavana hyvin
varustetuista kirjakaupoista,
mutta painosmäärä ei ole kovin
suuri (ISBN 978-951-1-246084, Otava).
Kirjan julkistamistilaisuus Enossa
13.11.2010.

Simo Härkönen

Luonnos Joulumerkistä.

Joulutervehdykset
suvun omalla
joulukortilla ja
joulumerkillä
Lilli Karjalainen on suunnitellut
sukuseuralle oman joulukortin ja
joulupostimerkin, joissa on sama
aihe. Myynti alkaa heti marraskuussa.
Joulukortin kappalehinta 0,60 €,
20 kpl:n korttinippu 12 €.
Joulumerkit myydään arkeittain
30 € 20 kpl arkki tai puoliarkeittain
15 € 10 kpl puoliarkki.
Tiedustelut ja tilaukset jan.sundman@pp3.inet.fi tai tekstiviestinä
040-835 7397.
Tilaus- ja maksuohjeet vieressä
STENROTH KAUPPAPAIKKA
tai sukuseuran kotisivulla stenroth.net
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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.

Näin maksat jäsenmaksusi
Jäsenmaksulaskua ei ole lähetetty erikseen, niinpä odotamme suoritustasi pikaisesti, niin unohtuneista kuin
ensi vuodelta 2011.
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 2010 ja 2011 on 20 €, nuorisojäsen 0 €. Pankki Handelsbanken 313130-1246594.

vuosi
Jäsenmaksu
Nuorisojäsen

20,00 €
0,00 €

