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Joulun aika lähestyy: Kaupat sytyttelevät jouluvalojaan tavaraa
tulvien houkutellakseen asiakkaita lahjojen hankintaan. Yltäkylläinen
juhla on uhkaavasta taantumasta huolimatta taas tulossa.
Aina ei joulu ole ollut tavarajuhlaa - Joulun arvot ovat olleet toiset:
monille harras Kristuksen syntymäjuhla ja hiljentymisen aika, joillekin
toivottu lepotauko arkisesta työstä, valon juhla keskellä talven pimeyttä
– useimmille odotettu ja valmisteltu perheen ja suvun yhdessäolon
hetki.
Joulu on yksi tämän lehden teema. Joulutarinat kertovat joulun
vietosta eri aikoina, viime vuosisadan alkupuolella, 30-luvulla ja
raskaana sota-aikana rintamaoloissa. Puutteellisissakin oloissa totutuista
joulun viettotavoista on yritetty pitää kiinni.
Joulutarinat ovat myös yksi esimerkki perinnetiedosta, jota Stenroth
sukuseuran historiatoimikunta pyrkii keräämään tarinakirjana julkaistavaksi samalla kun Intermezzon sukutietoja täydennetään. Tämän
lehden ilmestyessä historiatoimikunta on koolla tutkimassa tähän
asti saatua aineistoa ja miettimässä keinoja, miten aktivoida suvun
jäseniä omien perinteiden ja sukutarinoiden tallentajiksi.
Edelleen peräänkuulutan kirjoittajia kaikilta sukuhaarojen oksilta.
Tämän joulun joulupöydissä ja sukutapaamisissa on erinomainen
tilaisuus muistella oman suvun tapahtumia, jututtaa vanhempien
ikäpolvien edustajia heidän nuoruudenmuistoistaan ja suvun perinteistä
ja tavoista.
Näillä odotuksilla Kivenjuuret toivottaa kaikille Hyvää Joulua!
Jaakko Pihlaja, päätoimittaja

Näin syntyi Kivenjuuret
Kivenjuuret-kohdan lukeminen sukuseminaariohjelmasta palautti
mieleeni talven 1996, kun valmistelimme "kuuluisaa" Mäntyharjun
kokousta. Sinnehän ensimmäistä Kivenjuurta kokosimme.
Logon tuossa muodossaan kehitti poikani Antti, joka oli tuolloin
14-15-vuotias. Meillä oli siihen aikaan yhteinen tietokone, olimme
keränneet rahaa hankintaa varten pitkän aikaa systeemillä, että sen
minkä Antti pistää pottiin, minä pistän kaksinkeraisena.
Lehden teko oli tietysti minun käsissäni. Sisältöä suunniteltiin
järjestelytoimikunnassa, ja lehden nimen keksin minä. Taittovaiheessa
Antti tuumasi, että mikään tavallinen fontti ei sovi, kehitetään jotain
uutta. Annoin hänelle vapaat kädet, ja lopputulos oli hieno, jopa niin
hieno, kun yhdessä vaiheessa mietimme lehden ulkoasu-uudistusta
ja olimme saamasa alan ammattilaisen mukaan, hänen ensimmäinen
toteamuksensa oli: kaikkea muuta voidaan muuttaa, mutta ei lehden
nimilogoa!
Antti muistaa, että Kivenjuurten tunnus syntyi silloin vielä tietokoneen melko kehittymättömällä taitto-ohjelmalla. Hahmotelma
löytyi aika nopeasti. Tekstin edessä oleva viuhkalogo oli valmis
kuvio, joten mitenkään suuren työn takana nimi ei ollut.
Sittemmin Antti on perehtynyt tietotekniikkaan monipuolisesti
toimien muun muassa kirkon Fleim-nuorisomedian päätoimittajana
ja ensimmäisenä ”nettipappina”. Nyt työnkuva on muuttunut Espoon
seurakuntayhtymän kasvatustyön pastoriksi tehtävänä mm. seurakunnan ja koulujen yhteistyön koordinointi.
Timo Siukonen

Puheenjohtajan kuulumisia
Stenroth-sukuseura järjesti vuoden 2011 aikana kaksi
mielenkiintoista tapahtumaa, jotka virkistivät ja antoivat
uusia näköaloja menneeseen maailmaamme.
Kevään sukuretkellä pääsimme Porvoon ruotsalaisen
lyseon ainutlaatuiseen, vanhaan kirjastoon, jossa on
Suomen kirja-aarteita ja harvinaisuuksia vuosisatojen
takaa.

Toinen yhteinen tapaaminen oli aivan äskettäin Helsingissä järjestetty sukuseminaari, jossa oululainen sukututkija
Ilpo Kojola kertoi sukututkimusseikkailuistaan ja arkistolöydöistään.
Molemmissa tilaisuuksissa saimme pysähtyä hetkeksi
ja kuulla Suomen historian vaiheita. Tällaiset live-esitykset
ovat elämyksellisiä nykyisenä tv-ruutuun tuijottamisen
aikana.
Porvoon retkellä ja sukuseminaarissa saimme rauhassa
tutustua myös uusiin sukulaisiin, jotka kertoivat sukututkimuksistaan ja joiden kanssa kartoitimme sukusiteitämme.
Yhteisiin tilaisuuksiimme kannattaa siis osallistua. Ne
antavat hienoja elämyksiä arjen vastapainoksi.
Sukutapahtumien järjestäminen vaatii aina ihmisen,
joka keksii ja on innostunut aikaansaamaan yhteisiä
tapaamisia. Onneksi meillä on Jan Sundman, ohjelmatoimikunnan vetäjä ja sukuseuramme varapuheenjohtaja,
joka taitaa tapahtumien järjestämisen taidon.
Sukuseurassamme on myös toinen henkilö, joka ansaitsee kiitoksemme. Hän on Leila Korvenkoivu, joka on
uudistanut www.stenroth.net sivustomme. Tietotekniikan
asiantuntijana ja sukuseuran hallituksessa pitkään olleena
hän totesi nettisivustomme olevan uudistamisen tarpeessa.
Hän löysi uuden palvelimen, joka nyt joustavasti palvelee
sukuseuramme tiedonvälitystä ja helpottaa sivuston ylläpitoa. Leilan sitkeydellä ja asiantuntemuksella nettisivustomme saatiin uudistetuksi yhteisömme iloksi ja käyttöön.
Historia ja nykyaika kohtaavat toisensa.

Marjatta Salonen
Intermezzo – Stenrothien välisoitto 2006, K, taulu 253

Jouluinen sukutuokio
Stenroth sukuseuralle uusi perinnetapahtuma
esiintyä, videotykki, diakuviksi tai videolle taltioitujen
26.11.2011 kello 16 alkaen Asukas- ja kumppanuustalo joulumuistojen esittäminen on mahdollista ja toivottavaa.
Betanian kahvila, Perämiehenkatu 13, Helsinki. TilaisuuKeskeistä on yhdessä oleminen ja ihmisten tapaaminen.
den kesto n. 3 tuntia luontevasti joustaen puoleensa.
Vaihdamme joulumuistoja sukuja yhteen kokoavana
Piano ja tekniikkaa löytyy: saa laulaa, musisoida, perheen juhlana ja sukupolvien traditiona tai yksin vietettynä juhlana. Kaikenlaiset muistot ovat yhtä arvokkaita.
Ohjelmassa:
Tavoittelemme hetkestämme lämminhenkistä Jouluista
tuokiota, joka jää mieliin niin hyvin, että tapahtumasta
Pieni joulumessu. Rovasti Paavo Pinomaa
tulee sukuseuramme uusi vuotuinen perinne. Seuraavan
(evankeliumi)
Jouluisen tuokion alkua 2012 jo odotetaan, kun tämä
Jouluisia lauluja. R. Raalan joululauluja.
tilaisuus päättyy.
Jouluisia antimia. Pientä purtavaa, alkoholitonta
Jotta muonatontut osaavat valmistaa riittävästi apetta,
glögiä ja kahvia.
olisi ystävällistä ilmoittaa osallistumisestaan ohjelmaräätäJoulumuistosi. Keräämme joulun tapoja ja muistoja.
lille noin viikko ennen juhlaa, kiitos. Ideat, esiintymisvaJoulu kodissasi, koulussasi, mummolassa? Kirjoita
raukset yms. ovat tervetulleita etukäteen.
ja kerro! Liitä joulutallenteesi Kivenjuurten ja TaJan Sundman
rinakirjan rikastukseksi.
ohjelmaräätäli, sukuseuran varapuheenjohtaja
Nukkeruusunkuja 3 B 38, 00990 Helsinki
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Kevätretki Porvooseen

Lehtori Stefan Hagman esitteli Porvoon lyseon kirjastoa.

Aurinko paistoi Stenroth suvun
retkellä Porvoossa keväisenä lauantaina 7.5.2011, kun 17 hengen
joukolla kävimme tutustumassa
Suomen toiseksi vanhimman kaupungin erikoisuuksiin: Porvoon
lyseoon ja sen vanhaan kirjastoon ja J.L. Runebergin kotiin
sekä museon naapurissa sijaitsevaan Runebergin pojan, kuvanveistäjä Walter Runebergin veistoskokoelmaan, joka sisältää yli
100 veistosta sekä laajan muotokuvakokoelman.
Borgå Gymnasium perustettiin Viipurissa vuonna 1641. Koulu muutti
Porvooseen vuonna 1723. Nykyisissä
tiloissa koulu on sijainnut vuodesta
1850 alkaen. Lukiossa on nykyisin
noin 330 oppilasta. Maamme vanhin
julkinen kirjasto on Borgå Gymnasiumin kirjasto, joka on perustettu
vuonna 1728. Arvokas ja maassamme
ainutlaatuinen kirjasto sijaitsee 1840luvulla rakennetussa Borgå Gymnasiumissa. Kirjaston sisustus on J.L.
Runebergin ajoilta.
Kirjaston kokoelma käsittää noin
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30 000 teosta ja pienpainatetta. Kirjastossa olevat vanhimmat painetut
kirjat kuuluvat inkunaabeli-ryhmään
(painettu ennen vuotta 1501). Kirjastosta löytyy myös ensimmäinen painettu matemaattinen teos eli Eukleideen geometrian painos vuodelta
1482 ja ensimmäinen ruotsinkielinen
Raamattu vuodelta 1541 sekä ensimmäinen suomenkielinen Raamattu
vuodelta 1642. Kokoelmaan kuuluu
myös mm. käsikirjoituksia, käsin väritettyjä karttoja ja sotasaaliskirjoja
Puolasta.
Porvoon lyseon vanhassa kirjastossa oppaana toimi kirjastoa hoitava
historian lehtori Stefan Hagman.
Saimme kuulla kirjaston mahtavan
nidekannan olevan korkeintaan 10
hengen ryhmille harkinnanvaraisesti
”sisäänastuttavissa”. Tyydyimme siis
kuuntelemaan esittelyä sisäänkäynnin

Kaappikellon lyönnit ilmoittavat
ajan kuluvan, mutta huoneissa kukoistavat edelleen Fredrika-rouvalle rakkaat huonekasvit. Keittiöstä löytyi
rohdoskasvi, tuoksupielikki, jonka
terveyttä edistävät vaikutukset saivat
kuulijat innostumaan kasvin jäljittämiseen puutarhoilta.
Kodin puutarhassa tuoksuvat kesäisin ruusut, jasmikkeet ja hedelmäpuut.
Isäntäpari ei ollut vierailumme aikana kotosalla, oli juuri ennättänyt
lähteä naapuriin, mutta piika-Mari
esitteli kotia eloisasti unohtuen kertomaan elämästä Runebergin perheessä
kesken jääneen siivouksensa kustannuksella.
Lounas ravintola Grand Cornerissa
ja iltapäivän kahvi/teehetki luomukahvila Fredrikan lähteessä antoivat nautinnolliset puitteet päivän kokemusten
jakamiselle ja sukukuulumisten vaih-

Lounas maistui retkeilijöille historiamatkojen jälkeen.
kaiteella rajatussa tilassa.
J.L. Runebergin koti, Suomen ensimmäinen kotimuseo avattiin yleisölle v. 1882. Museo peruskorjattiin v.
2004 alkuperäiseen asuunsa. Taideteokset, ketunnahkakamarin metsästysaseet ja astiakomeron posliinit kertovat perheen arjesta ja juhlasta.

tamiselle.
Kiitos Jan Sundmanille mielenkiintoisen retken järjestämisestä ja kaikille
mukana olleille sukulaisille unohtumattomasta kevätpäivästä Porvoossa.
Eija ja Markku Stenroth
Lähde: www.porvoo.fi

Jan Sundman, ohjelmaräätäli

Kolmas keskusteleva sukuseminaari kokoontui
Järjestyksessään kolmas sukuseminaari pidettiin lauantaina 8. päivänä lokakuuta 2011 Helsingin Vuosaaressa
sijaitsevassa kokoushotelli Rantapuistossa. Syystuulen viskellessä puiden lehtiä sinne tänne ja auringon valon
silottuessa koivujen lomitse suurista ikkunoista luentosaliin sisään, kaikkiaan 11 stenrothilaista aktiivista sukututkijaa
ja vaikuttajaa kävi läpi sukuseuran arkeen kuuluvia jokapäiväisiä ja ajankohtaisia asioita, päivitti sukututkimuksen
tilaa ja osasi katsoa eteenpäin. Asenne tuntuu olevan kohdallaan: Sukuseuramme elämä jatkuu myönteisenä ja uusia
polkuja hakien, historian tutkimusta lainkaan unohtamatta. Päivän anti olisi rikastuttanut heitäkin, jotka syystä tai
toisesta löysivät lauantaiksi parempaa tekemistä toisaalla. No, ehkä seuraavalla kerralla sitten…

Ruotusotilaan elämää tutkimassa
Ohjelman aloitti Suomen sotilashistoriaa avannut luento, joka kuuluu
alkavaan luentosarjaan ”Sukua ja historiaa luupin alla”. Vierailevan luennoitsijamme Ilpo Kojolan aiheena
oli ”Ruotusotilas ja sukututkimus”.
Vuonna 1960 Nivalassa syntynyt, Oulussa vuodesta 1979 asunut tutkija
työskenteli ensin liikennesuunnittelijana ja IT-alalla kunnes ryhtyi 1980luvulla sukututkijaksi. Sillä tiellä hän
on edelleen. Ahkeran arkistojen ja
historiatallenteiden avaajana hänen
meriittiinsä kuuluvat ansiokkaat kokoelmat, joiden saloja hän meille hieman
raotti. Hän keskittyi ruotusotamiehiin,
upseeristo on jäänyt vähemmälle toistaiseksi.
Kruununtiloista on löydettävissä
vähänlaisesti tietoa ja sotilaiden selvittäminen on hidasta. Ennen 1750luvun puolta väliä tilojen jakaminen
oli kielletty. Elettiin Isovihan aikaa
1709 – 1721. Vasta Pikkuvihan jälkeen 1750-luvun lopulla Kruunu salli
uudistilojen rakentamisen ja leviämisen uusille alueille.
Uudistilan perustaminen oli hidasta
ja monivaiheista. Ennen kuin uudistila
voitiin perustaa, puntaroitiin halukkaan veronmaksukykyä nimismiehen
toimittaman katselmuksen ja naapurien mielipiteiden voimin. Uudistila oli
Kruunun omaisuutta kunnes halukas
tilayrittäjä saattoi osoittaa veronmaksukykynsä ja tilanpitotaitonsa ja voi

ostaa tilan omakseen. Asumisoikeus
muuttui omistusoikeudeksi. Asumisoikeuden sai myydä tai siirtää isältä
pojalle, siihen tarvittiin kahden verotilallisen allekirjoittama takuukirja.
Uudistilan ja asumisoikeuden starttirahaksi annettiin 2 tynnyriä ruista, 2
tynnyriä ohraa ja siemenviljaa tarpeen
mukaan. Ennen omistusoikeutta toimitettiin kuulutuksen jälkeen välipäätös ja uusi katselmus 3 vuoden
kuluttua asumisoikeuden myöntämisestä, ja lopulta kauppa sinetöitiin
kauppakirjaan.
Asutuksen tutkimisessa tärkeitä
lähteitä ovat rippikirjat, maakirjat ja
perukirjat. Perukirjoja ei tehty aina,
mutta toisaalta pienistäkin torpista.
Niihin on merkitty vainajan kuolinajat
ja lisäksi tietoja perillisistä.
Ruotusotilaan joukko-osastot Isovihan jälkeen perustuivat ruotujakolaitokseen ja Kaarle XI:n järjestelmään. Ruotusotilaita värvättiin laajalta
alueelta ja heistä pidettiin hyvää huolta.
Ruotu vaatetti ja asutti sotamiehen.
Sotamies sai mm. pestirahan 6 kuparitaaleria, tynnyrin ruista ja lehmän.
Hän sai vuosipalkan. Rauhan aikana
varustukseen kuului sarkatakki, housut, sukkapari ja paita joka kolmas
vuosi. Eväät ja kyyditys harjoituksiin
kuuluivat etuihin.
Ruotusotilas asui sotilastorpassa.
Rauhan aikana ruotusotilas viljeli torp-

paansa, oli naimisissa ja saattoi raivata
lisää peltoa. Rykmentinkokous oli 4
vuoden välein ja kesti 17 päivää. Niihin sisältyi komppanian harjoituksia.
Kruunu tietenkin varusti sotilaansa,
antoi aseen, sotilasasun ja ylläpidon
sodan aikana.
Antoisia ja tärkeimpiä sotilasasiakirjoista ovat pääkatselmusrullat. Niitä
löytyy sotilasarkistoista ja maakuntaarkistoista. Sotilaselämän ja -olojen
selvittäminen on populääriä. Ilpo Kojolan kotisivuilta löytyy Koljonvirran
taistelun sotilas puettuna univormuunsa ja runsaasti tutkittua tietoa ruotusotilaan ja hänen aikakautensa elämästä. Sivut löytyvät osoitteesta
www.ilpoko.net.
Havainnollinen ja monipuolinen
esitelmä innoitti vilkkaan keskustelun.
Kiinnostus oman kantaisämme, vänrikki Erik Stenrothin sotilaselämän ja
muun elämän selvittämiseen sai uutta
puhtia. Ruotsi-Suomen ajan tutkimisen työsarka värittää sukuseuran ohjelmaa jatkossa. Millainen oli Erikin
ajan Suomi elää ja asua? Ilpon asiantuntemuksen yhdistäminen sukuseuran omaan tutkimuskokemukseen tuo
puurtamiseen osaavaa apua ja näkemystä; tausta-apua sukuseuran omaan
tekemiseen. Kiitämme Ilpo Kojolaa
antoisasta ja kiinnostavasta esityksestä
ja toivomme tapaavamme toisemme
uudelleen.
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Sukutietojen keruun jatkuva arki
Historiatoimikunnan jäsen Liisa
Sjöblom päivitti sukuseuran projektien nykyvaiheet. Julkaistavaan Tarinakirjaan kerätään sukuperinteitä ja
tarinoita.
Hanke on työn alla ja jatkuvaa.
Toiveena ovat elämäkertatyyppiset
kirjoitukset, mitä on tapahtunut, miten
joulua on vietetty jne. Hauskat tai
vähemmän hauskat sattumukset, anekdootit, muistelut, tavat. Tarinoiden
saaminen kansiin dokumentoi sukuhistoriaa sen eri tasoilla.
Sukuteos Intermezzo julkaistiin
Mikkelin Kyyhkylässä vuonna 2006.
Viiden vuoden kuluessa jokaisessa
perheessä ja suvussa tapahtuu muutoksia. Ihmisiä poistuu keskuudestamme ja uusia syntyy tilalle. Mennään
naimisiin ja sukua jatketaan. Valmistutaan ammatteihin. riennetään harrastuksiin. Hankitaan voita leivälle hiki

niskassa. Meneekö kuudes vuosi, ennen kuin Intermezzon jatko-osa päivitystietoineen tulee ulos? Se ei ole
olennaista vaan se, että teos on sukua
yhdistävä kokoelma, joka löytää paikkansa jokaisen kodissa ja joka luetaan
yhä uudelleen.Visiona on julkaisusarja
sukumme tarinoista.
Perhetietojen päivitysosaan tarkoitetut tiedot voidaan toimittaa historiatoimikunnalle vapaamuotoisena
kirjoitelmana tai erityistä päivityslomaketta käyttäen.
Liisa esitteli tietojen välittämistä
helpottamaan suunnitellut lomakkeet:
1. johdantokirje “Yhteyshenkilölle”, jossa ovat hankkeen perustelut
ja ohjeet tietojen lähettämiseen palautusosoitteineen ja sukutaulut sukuoksista, jonka tietoja kyselyt koskevat;
2. “Sukutieto”lomake perhetauluissa tapahtuneiden muutosten ilmoitta-

mista varten;
3. elämäkertatietojen antamista varten tarkoitettu lomake ja
4. lomake valokuvien lähettämistä
varten.
Lomakkeita voi tilata historiatoimikunnalta Liisa Sjöblomilta puh 0445566622 tai liisa.sjoblom@pp.inet.fi.
Lomakkeet löytyvät myös sukuseuran
kotisivuilta www.stenroth.net. Halukkaille liitetään lomakelähetyksiin palautuskuori mukaan.
Historiatoimikunnan jäsen Maaria
Puupponen kertoi kohtaamistaan ongelmista sukutietojen keräämisessä.
Kirkkoherranvirastot vastaavat hitaasti
virkatodistuspyyntöihin. Sukututkimusta hidastaa osaltaan tiukentunut
lainsäädäntö, mm. tietosuojalaki. Keskustelussa toivottiin mallijuttua niille,
joille omaehtoinen tarinan tai elämänkerran kirjoittaminen on vaikeaa.

Kotisivumme sai uuden ilmeen
Vanha osoite www.stenroth.net
johdattaa uusille sivuille.
Rantapuiston lounaspöydän maukkaiden antimien sulatteleminen tapahtui Leila Korvenkoivun johdolla.
Leila Korvenkoivu on viestintätoimikunnan jäsen.
Sukuseuralle tärkeän verkkoviestinnän uusia tuulia selostettiin kuulijoille selkeästi. Perinteisen paperisen
sukudokumentin Kivenjuurten rinnalle
kehitetään toimivat ja nopean tiedonvälityksen mahdollistamat kotisivut.
Vanhat kotisivumme tulivat tiensä
päähän vanhuuttaan kangistuneina ja
käyttäjiään ei-palvelleina järjestelminä.
Tutussa osoitteessa avautuu lämmin vihreä maisema. Ensi alkuun on
päivitetty sukuseuran hallintoa, sääntöjä ja sukuseuraan liittymisestä kertovia tietoja.
Sivuille avattua Kivenjuuret-arkistoa täydennetään ajan mittaan. Uudet
kotisivut ovat auki ja niiden toimivuutta voi kokeilla.
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Uusille kotisivuille suunnitellaan
työkaluja sukutietojen päivitystä varten, tilauslomaketta sukukirjojen ja
Kauppahuoneen pr-tuotteiden tilaamista helpottamaan sekä kuvagalleriaa, jolle haetaan toimivaa ratkaisua.
Kävijämäärät tilastoidaan jatkossakin
ja sivujen ulkoasua muokataan tarvittaessa.
Ongelmakohtia kotisivujen kehittämisessä ovat sivuston toimittajan
tarjoaman kapasiteetin rajallisuus ja
hinta. Näiden ratkaisemisesta pitää
vielä neuvotella. Keskustelussa kysyttiin vanhoilla sivuilla olleiden hyödyllisten tietojen siirtämisestä uusille
kotisivuille, miten niitä tietoja on
saatavissa muutosten jälkeen.
Edelleen kysyttiin hakukoneen rakentamista, kuvakoneen tekoa. Omat
rajoitteensa sukutietojen ja kuvien
julkaisemiselle asettaa tietosuojalaki.
Vielä toivottiin mahdollisuutta pitää
yhteyttä ns. alasukuseuroihin, joihin
meistä moni kuuluu. Kotisivuille kootaan alasukuseurojen kotisivuille opastavia linkkejä. Kotisivuilla on lisäksi

linkki palautteen antamista varten.
Sinne odotetaan toiveiden ja aloitteiden kasvavaa jonoa.
Kotisivuille haetaan pätevää, alaa
hyvin osaavaa ja tehtävään sitoutuvaa,
mielellään sukuseuran elämää ja toimintatapoja tuntevaa ja vastuuntuntoista ylläpitäjää. Vastuunjakoa kotisivujen osien päivitystyössä harkitaan
tarkoituksenmukaisuuden perusteella.
Sivuista kehitetään käyttäjäänsä palveleva apuväline, tiedonhankintakanava ja samalla edustava kiinnostusta
herättävä Stenroth sukuseuran näyteikkuna sivuilla satunnaisesti vieraileville.
Kotisivuille mietitään hallintohuonetta, joka palvelee hallitusta ja hallintoa ja jonne pääsee vain salasanojen
avulla.
Leila odottaa palautepostia uusien
kotisivujen käyttäjiltä. Hänet tavoittaa
leila.korvenkoivu@welho.com. Leilalle kuuluu kiitos ansiokkaasta työstä
atk:n saralla. Leila jatkaa kotisivujen
emännöintiä kunnes tehtävään löytyy
sopiva henkilö jatkamaan.

Kivenjuuret yhdistää sukua
Sukuseuran historian tallentajana
toimiva sukulehti on keskeisin väline.
Kivenjuuret on lukijoiden ja sukuseuran yhteydenpitokanava. Paperinen
dokumentti säilyttää ja vahvistaa asemaansa sukuseuran tiedonvälityksessä. Tämä kävi selkeästi ilmi päätoimittaja Jaakko Pihlajan selatessa
lehtiä sen alkunumeroista alkaen. Pienestä aloitettiin. Sukuseuran kasvu
lisäsi sivuja lehteen. Värit ja paksu
olemus toivat arvokkuutta ilmeeseen.
Lehti postitettiin laajoina painoksina
sukuseuran lukijoille ja muille sidosryhmille. Lehden kansiin on vuosien
mittaan tallentunut monet suvut, kasvot ja kertomukset heidän takaansa,
ammattinsa ja osaamisensa. Sukujen
historiaa on esitelty laajalti. Lehdessä
on päivitetty perheuutisia ja muisteltu
edesmenneitä jäseniä. Kivenjuuret on
tarjonnut sukujakelunumeroissaan
myös ilmoitustilaansa kaupallisille
firmoille ja sidosryhmille, jotka ovat

tuoneet osaamistaan esille.
Sähköistyvä tiedonvälitys ei vähennä paperisen dokumentoinnin merkitystä. Kivenjuuret ei unohda lukijoitaan. Lehti toivoo löytävänsä itsensä
yhä uusien lukijoiden käsistä ja että
lukijat osallistuvat jutuin ja kuvin
lehden kehittämiseen. Talouden realiteetit ovat ohentaneet lehden ulkoasua. Sukulehteä vaivaa ajoittainen
juttupula. Asiasisältö laatu ja sisältö
eivät ole kärsineet: nykymuotoisen
ohuenkin lehden kansien väliin mahtuu jos jotakin ja uutta kehitetään
jatkuvasti. Kirjoittajat itse vaikuttavat
siihen, ilmestyykö Kivenjuuret paksumpana, löytääkö se uusia taloudellisia tukijoita ja mielellään uusia lukijoitakin.
Kivenjuuret haluaa nostaa nuoria
sukuseuralaisia esiin. Nuortenpalsta
odottaa kirjoituksia, kuvia, yleensä
nuoria kiinnostavia asioita. Sukututkimus on populääriä. Perheissä kes-

kustellaan ja muistellaan mummolan
aikoja. Vaarit ja enot eivät ole kadonneet mihinkään. Perheen ja suvun
tekemiset värittävät koululaisen päivää
ja seuraavat mukana elämänkäänteestä
toiseen. Muistelukset ja tämän päivän
tekemiset elävät nuorten ja vanhempien arjessa. Kiivastunut elämänrytmi
hakee turvaa tutusta suvusta ja elinympäristöstä. Tallennettu muisto antaa
mahdollisuuden palata sen pariin toistamiseen.
Jaakko Pihlajan esitys “Miten Kivenjuuret voi?” antoi selvän vastauksen: Kivenjuuret voi vähintäänkin
kohtalaisesti. Parempiakin aikoja on
lupa odottaa ja sukuseura tekee kaikkensa, että tähän huutoon vastataan.
Selattiin ilmestyneitä KJ:n numeroita
ja etsitään materiaalia tarinakirjoja
varten. Tarinamateriaalin määrittäminen jäi historiatoimikunnan harteille.

Ohjelmatoimikunta katsoo eteenpäin
Kokoussalin jälkeen keskustelu
avautui Kellarihuvien merkeissä
“Miten tutkin sukuani?” teemalla.
Jutustelua sukututkimuksesta, tutkimustuloksia ja sukutauluja esiteltiin
läsnä olleille.
Koosteen seminaarin tekemisistä
ja tuloksista kommentteineen kokosin
minä Jan Sundman, ohjelmaräätäli.
Vastaanotan mielihyvin palautetta
seminaarista ja tämän artikkelini asioista. Ohjelmaideat, teemat jne. ovat
tervetulleita.
Ilokseni voin todeta, että seminaari
ehkä täytti tarkoituksensa aktiivisen
osallistumisen ja ilmeisen tuottavan
jäljen muodossa. Heräsi monta ideaa
jatkotyöhön. Tuli vastauksia jotka
herättivät enemmän kysymyksiä. Nälkä jatkamiseen jäi vahvana.
Seuraava seminaari on vuoden kuluttua. Ennustajan tehtävä on tässä
helppo; selasin Kivenjuuret arkistoa
sukuseuran kotisivuilta löytyvistä nu-

meroista (numerot 18-26), voin kerätä
sieltä toistuvat teemat. Niitä ovat sukutietojen ja tarinoiden keräämisen
projektit. Atk-asiat ovat toistuvasti
täyttäneet lehden sivuja ja tarjonneet
seminaarille teemanaiheen. Voin ennustaa, että tulevissakin seminaareissa
vähintään sivutaan näitä teemoja. Kuvastaa sitä, mikä on sukuseuran elämässä tärkeää, oleellista ja kiinnostavaa: Suku ja sukuseuran sujuva
toiminta.
Uuttakin voidaan jo luvata: tulevia
tapahtumia selostetaan toisaalla kädessäsi olevassa sukulehdessä. Seminaarissa ja muissa tapaamisissa rutiinin oheen tuodaan syvältä luotaavia,
historian hämäriin ikkunoita avaavia

teemoja.
Kehotan lukijoita seuraamaan sukuseuran kotisivuja täsmällisten tapahtumatietojen saamiseksi.
Suuret kiitokset lähtevät kaikille
seminaariin osallistuneille ja puheenvuoron käyttäneille luennoitsijoille.
Ilman teidän yhteistyötänne ja arvokasta panostanne seminaari olisi ollut
onneton ontto, enkä tiedä mitä siitä
olisin kirjoittanut. Toivotan kaikille
lukijoilleni mainiota ja antoisaa talven
aikaa oman mielihyvää tuottavan tekemisen merkeissä. Ehkäpä siinä tarjottimella on sijaa sukuseuran yhteisöön osallistumiselle. Tulkaa kaikki
mukaan Joulujuhlaan marraskuussa.
Osallistukaa ensi kevään retkelle,
vuosikokoustapahtumaan 2012 sekä
muihin tilaisuuksiin.
Lämpimästi Tervetuloa!
Ohjelmatoimikunta.
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Joulu Ristiinan pappilassa 1920
Rovasti Arthur Lorenz Gulin (K,
taulu 186), joka oli Ristiinan kirkkoherra vuosina 1910-1925, kirjoitti
sisarilleen Luumäelle 368 kirjettä
vuosina 1916-1924. Kirjeet ovat suvun
aarteita, jotka ovat nyt kaikkien sukulaisten saatavilla: Lauri Gulin saattoi
ruotsinkieliset kirjeet ensin konekirjoitusmuotoon, josta Aino Pinomaa
suomensi ne. Niistä valmistettiin nahkakantiset nidokset. 2000-luvulla Olli
Pinomaan ansiosta ne luettiin tietokoneelle ja niistä tehtiin monisteet.
Tässä yksi kuvaus Gulinin perheen
joulunvietosta.
R.S. On tiistaiaamu joulukuun 28.
pnä 1920, hieno talviaamu, riittävästi
lunta hyväksi rekikeliksi, loistava
kuutamo ja 8 - 9° pakkasta. Elämä on
jälleen toivorikkaampaa. Jouluaattoa
vietettiin täällä jälleen, kuten aikaisemmin. Kun kaikki me 25 henkeä
olimme kokoontuneet lampuin ja
kynttilöin valaistuun saliin, lauloimme
ensin virrestä "Enkeli taivaan”, minkä
jälkeen luin jouluevankeliumin ja pidin pienen puheen. Hartauden päätteeksi Lenni soitti tilanteeseen sopivaa
musiikkia ja eräitä joululauluja laulettiin. Palveluskunta kutsuttiin sitten
keittiöön pöydän ääreen aterialle ja
sinne oli myös jaettu heille tulevat
lahjat. Tällöin alkoi myös sisällä vilkkaampi osa ohjelmaa. Ensimmäinen

kirjallisuuden Nobelpalkinnon ja on
helppo havaita hänen
olevan korkean luokan kyky. Kuitenkin
on vahinko, että sain
sen suomenkielisenä,
mutta niin se maksoi 20 mk, kun ruotsinkielinen painos
maksaa 60 mk.
Käännös on Helmi
Krohnin tekemä ja
mestarillinen.
Paras joululahja
oli kuitenkin lumisade aattona, niin että
Arthur ja Bertha Gulinin 40-vuotishääpäivänä 1924. jouluaamuna pääsimme reellä kirkpärekori tuotiin sisään ja siitä Walter koon. Täältä mentiin kolmella hevootti lahjan kerrallaan, luki nimen ja sella ja kilisevin kulkusin. Vuoteen
mahdollisen "runon" sekä antoi pake- meillä ei ole ollut varsinaista joulujutin saajalle. Olemme luopuneet tavasta malanpalvelusta, joten tuntui oikein
heittää paketit sisään osittain, koska juhlalliselta viettää sitä nyt valaistussa
siihen menee enemmän aikaa, kun kirkossa. Kirkko oli myös täpötäysi.
ihmisiä on niin paljon ja osittain me- Samana päivänä olimme B.:n kanssa
lunkin vuoksi. Suuren määrän lahjoja sitten klo 12 kunnallis-kodissa ja sieltä
sai jokainen ja kaikki olivat tyytyväi- minä jouduin sairasmatkalle, josta
siä. En kykene niitä luettelemaan, kotiuduin vasta klo 6 illalla. Sellainen
mutta kirjoja tuli paljon. Muun muassa oli meidän joulumme. Toisena jousain Selma Lagerlöfin "Topelius" lupäivänä olimme päivällisillä Walteelämäkerran ja luen sitä parhaillaan. rin luona. Mutta nyt tulee sitten paras
Olen hämmästynyt ja ihastunut hänen asia ja siitä minun oikeastaan olisi
räiskyvään kirjoitustapaansa. Kuten pitänyt alkaa, mutta eksyin kertomaan
tiedätte, on hän jokin aika sitten saanut joulun vietosta.

Joulu Nivalan Puistolassa 1936
Joulu lähestyi. Eetu (Eetu Palola,
N, taulu 4544) ja Martta tekivät
tarkat laskelmat jouluostoksista. Oli
varaa ostaa vain tarpellista: kahvia
sokeria, suolaa, vehnäjauhoja ja öljyä
siipilamppuun, joka seinällä jakoi
valoaan pieneen kotiin jopa niin riittävästi, että Martta sen valossa näki
hyvin ommellakin. Kuuseen täytyi
saada kynttilät ja koristemakeiset sekä
punaposkisia omenoita, eikä latvatähteä ja hopenauhojakaan voinut unohtaa. Rusinanisu-ukot ja pienet rinkilät
Mirjami leipoisi joulunisutaikinasta.
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Eetun lähdettyä ostoksille kirkonkylälle Martta otti kätköstään hankkimansa palan raidallista flanellia ja
leikkasi siitä housut ja paidan ja ryhtyi
ompelemaan minkä ennätti. Eetun
palatessa kirkolta Martta laittoi kesken jääneen ompeluksensa takaisin
piiloon.
Kutomiset olivat vielä pahasti kesken, mutta niitä onneksi saattoi tehdä
vieraiden kanssa rupatellessa.
Vieraille luvatut ompelutyöt oli
saatu tehdyksi. Naapurin emäntä, Lepolan Hilda (Taulu 4657), joka oli

Eetun serkku tuli pyytämään: ”Etkö
sinä vielä tekisi tätä, kyllä sinä vielä
tämän ehit?” Martta heltyi. Hän ompeli siipilampun valossa pitkälle
yöhön, eikä se ollut vastenmielistäkään, kun tiesi, että siitä sai vähän
lisää tervetullutta rahaa.
Joulun valmisteluihin kuului sikapossun teurastus. Voi miten vaikeaa
se oli Martalle. Possu oli kuukausien
ajan katsellut Marttaa ja puhellutkin
”nöh-röh”. Eläinten teurastuksiin
Martta ei koskaan tottunut, ne olivat
aina yhtä vaikeita. Tuntui, kuin hoita-

jaansa kiintynyt possu olisi kysellyt:
”Näinkö julma olet ystävällesi?”
Teurastaja meni navettaan Eetun
kanssa veriastia mukanaan. Martta
sanoi: ”Minä en voi lähteä verta
hämmentämään”. - Verta piti hämmentää niin kauan, kunnes se jäähtyi,
koska kylmä veri ei enää hyytynyt.
Teurastaja astui karsinaan ja kirveen hamarapuoli teki tehtävänsä.
Ammattimiehen otteella hän käytti
puukkoa ja niin verivirta syöksyi astiaan. Ämpäri olikin vähillään verivirran viimein tyrehtyessä.
Sen jälkeen seurasi kollaaminen:
Sian pintaa valeltiin kuumalla vedellä
ja samalla kollattiin karvat pois teräväreunaisella kauhalla ja viimeinen raapustelu tehtiin terävällä puukolla. Kun
sika oli kollattu puhtaaksi, raahattiin
se liiteriin ja nostettiin takajalkojen
väliin laitetusta puusta riippumaan
orteen. Teurastaja viilsi mahan auki
ja pudotti sisälmykset alas, joista erotti
huolellisesti maksan, keuhkot ja sydämen. Tyhjä ruho sai vielä kunnollisen huuhtelun kuumalla vedellä ja
jätettiin jäähtymään liiterin orteen.
Teurastajan lähdettyä Eetu ryhtyi
puhdistamaan suolia. Ensi suolet avattiin, sisälmykset poistettiin, pestiin
huolella ja laitettiin saaviin odottamaan seuraavaa päivää, jolloin niistä
keitettäisiin saippuaa.
Jäähtynyt ruho paloiteltiin. Possun
liha oli oikein hyvän näköistä. Läski
oli kaunista ja paksua, ”ei ollut sika
ikävään kuollut”. Ruho painoi lähes
satakolmekymmentä kiloa. Naapurien
kuullessa teurastuksesta, tulivat he
kilvan ostamaan lihaa. Pää ja kaulapuoli jätettiin itselle. Muu osa siasta
myytiin. Niistä saatiin hyvä hinta, ja
niillä saatiin velkojen lyhennykset ja
korot hoidettua.
Seuraavana päivänä keitettiin saippuaa. Isokokoiseen pataan laitettiin
vettä ja lipeäkiveä ja sekaan possun
puhdistetut sisälmykset. Keitos oli
helposti kuohuvaa, joten sitä täytyi
keittää hiljaisella tulella. Tupa haisi
tosi pahalle saippuapadan poristellessa
tulella.
Kun kaikki suoliaineet olivat lionneet, Eetu kaatoi keitoksen pesupunkkaan jäähtymään ja kovettumaan. –
Saippuakeitos onnistui, ja Martalla

oli hyvää saippuaa pitkäksi aikaa.
Martta rupesi valmistamaan jouluruokia. Hän laittoi maksalaatikkoa päästä ja sorkista alatoopia. Sydämen, munuaiset ja keuhkot hän sekoitti lihapaistin joukkoon, siitä tuli hyvä
karjalanpaisti. Omasta kellarista löytyi
aineksia lanttukukkoon sekä punajuuria ja porkkanoita rosolliin. Eikä karjalassa kasvanut tyttö unohtanut piirakoitakaan, joita hän kaulimen
puutteessa pullolla pyöritteli.
Joulu oli kynnyksellä. Aatonaatto
Martalle se oli päivä, jolloin hänen
isänsä oli ummistanut silmänsä tälle
maailmalle, silloin elettiin vuotta
1918. Kauas Käkisalmen hautausmaalle Martan ajatukset väkisinkin
menivät. Mietteissään hän kulki hautausmaan portista sisään ja siitä vähän
vasemmalle - niin tultiin isän haudalle. Sieltä ajatusten siivin Vuoksen
rannalle oman kodin pihalle - huurteisen riippakoivun alle. - Siinä aamuaskareita suorittava Martta alkoi
hyräillä laulua ”Sydämeni kannel”:
Rantakoivu, ritvakoivu,
tuulitarten tuutima,
vienon illan vilvetessä,
voi kun sua lemmin ma
Sinä mulle
riemujani kesäilloin soittelit,
sinä mulle
murheitani syksyöinä säestelit.
Muu se täällä maailmassa
murtuu, jäähtyy, unhoittuu,
vaan ei murru muistoistani
kotirannan koivpuu.
Aattona puolelta päivin Puistolan
savusaunasta nouseva savu kertoi, että
joulukiireet olivat takana. Eetu laittoi
vielä portaille uudet, kauniistisidotut
varpuluudat, varsiluudan ja pienen
käsiluudan. Sitten siivosi myös navetan, katajaluudalla ripsui seinät ja
katon, sekä pesi ikkunat. Lehmät panivat tyytyväisinä makuulle kuiville
oljille saatuaan tavallista vahvemman
jauhojuomansa.
Joulusaunan haltija oli jälleen Martta. Pienen kynttilän lepattaessa saunan
ikkunalaudalla, jokainen lapsista sai
vuorollaan maistaa vastan miellyttävästä kosketuksesta. Viimeisenä
pieni Ville tunsi, kuinka vasta hellästi

hyväili hänen takamuksiaan.
Lapset oli jo puettu, kun Martta
avojaloin pyyheliinaansa kääriytynenä
tuli tupaan ja istahti tapuretille kuivattelemaan itseään.
Eetu käväisi saunassa ja näin Martta sai viereensä puhtaan saunantuoksuisen miehen. Eetu laittoi kätensä
Martan harteille ja sanoi: ”Nyt, äiti,
meillä on joulu.”
Tuskin oli ehditty kunnolla pukea,
kun pukki jo kolisteli porstuassa. Pukin kanssa samasta ovesta tuli Eetun
vanhemmat Anna-mummo (Taulu
4495) ja Ukko-Matti. Tupaan tuli
yhtä aikaa riemua ja jännitystä. Pukin
leppoisa leikinlasku vapautti kuitenkin
pian tilanteen ja aikuisetkin yhtyivät
lasten riemuun.
Kesken lahjojen jaon lapsista vanhin kuusivuotias Urho alkoi selittää
pukille: ”Pukki, pukki, nyt on äitikin
kotona.” ”Niinhän tuo kyläluuta näyttää olevan”, nauratti pukki kuulijoitaan. Äiti oli todella paikalla ja pikku
Ville istui sylissä kummastelemassa
partaista miestä ensi kertaa elämässään. Pukki oli aito Korvatunturin
valtias, vaikka Urho ihmetteli, kun
pukilla oli Hilda-tädin (Taulu 4496)
ääni.
Hilda-tätikin oli mukana, kun istuttiin jouluaterialle. Maukkaat paistit
ja laatikot aina riisipuuroon ja soppaan
saakka nautittiin lähes hiljaisuuden
vallitessa. Ruoan jälkeen tupaan tuli
sitten eloa, kun lapset hyvinkin äänekkäästi leikkivät uusilla lahjoillaan.
Vanhempi väki eli ja iloitsi lasten
mukana.
Väsymys alkoi painaa lapsia ja
nukkumatti tuli vuorollaan hakemaan
jokaista. Väsymys alkoi painaa myös
vanhusten silmiä. Ukko oikoi itseään
ja sanoi: ”Jokoha me, äiti, lähettäis
nukkuja nakkelemmaan?. Mummukaan ei pahemmin vastustellut ja niin
he kiitelleen hyvää joulua toivotellen
lähtivät kotiinsa. Hilda-täti poistui
myös porstuakamariinsa.
Siipilamppu sammui ja jouluyön
rauha laskeutui Puistolan ylle.

Martta Palolan (N, taulu 4544)
kirjasta Mirjamin ruusut
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Talvisodan joulu itärintamalla
Komppanianpäällikkö Toivo Toukomaan (K, ent. Tötterman, taulu
1903) kirje kotiin Helsingin pitäjään
talvisodan rintamalta joulupäivänä
1939.
Oma rakas kultani!
Joulupäivä sotanäyttämöllä on jo
iltaan kallistumassa. Ensimmäinen
Jouluni sodan merkeissä on siis jo
tärkeimmältä osalta vietetty, nyt istun
aikaisemmin mainitsemani pohjoiskarjalaisen talon kodikkaassa kamarissa tätä kirjoittamassa. Ehkä hieman
kerron Joulustamme, joka sentään ei
ollut meidän kohdaltamme vallan sotainen. Keskiviikon ja torstain taisteluissa, joista jo muistaakseni kerroin,
tuli ryssä näillä main niin perusteellisesti höyhennettyä, että ei kyennyt
millään lailla Joulurauhaamme häiritsemään. Kaikkien yllätysten varalta
täytyy suuren osan komppaniastani
kuitenkin olla kaukana etulinjoilla
vartiota pitämässä, joten ainoastaan
vajaan komppaniani kanssa täällä voin
Joulujuhlaa viettää.
Aattoiltana järjestin kaikille täällä
oleville miehilleni vaatimattoman joulujuhlan.Siinä aluksi palautin mieliimme kahden joukostamme sankareina
kaatuneen muiston ja kunnioitimme
sitä hetken hiljaisuudella, sitten luin
everstimme päiväkäskyn ja siinä mainitut aliupseerien ja miehistön koroitukset jonka jälkeen siirryin muutamin
sanoin selostamaan Joulun merkitystä
kodin juhlana. Siinä koetin omistaa
muutamia kauniita sanoja kodeissamme oleville rakkaillemme. Lopuksi
toivotin, että kukin voisimme lapsenmielellä tämänkin ankaran ajan joulua
viettä.
Puheeni jälkeen laulettiin ”Maa on
niin kaunis”. Sitten alkoi erilaisten
joululaulujen vaihdellessa joulukinkun
syönti, jonka sulattamiseksi valtio oli
lähettänyt joka miestä varten kahvikupillisen pöytäviinaa minun jaettavakseni. Itselleni ja upseereille sekä
aliupseereillekin sain sen annoksen
lisäksi vielä hyvän annoksen kolmen
tähden jaloviinaa, jotta niin se kruunu
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Toivo Toukomaa ratsain.
huolen pojistaan pitääpi, jonka voit
siellä vaarille ja papalle kertoa. - No,
niin syönnin akana ja sen päätyttyä
oli myös vapaata ohjelmaa, jolloin
eräs pojistani lauloi kauniin joululaulun, isäntämme soitti kantelettaan ja
muutamat pitivät pieniä puheita tai
esittivät sopivia vitsejä. Kinkun jälkeen juotiin Joulukahvit ja senjälkeen
vielä myöhemmin kuumaa mehua kaikille. Ennen levolle menoa pidin vielä
puheen jonka lopuksi korotin kolminkertaisen eläköönhuudon sotamarsalkallemme. Kun kaiken lopuksi oli
yhteisesti laulettu Maammelaulu alkoi
puoliyö ollakin käsillä – Niin ja kaiken
kesken kahvia juodessamme tuli meille oikea joulupukkikin suuren lahjakorin kanssa jota sanoi Korvatunturilta
asti raahanneensa.
Se oli komppaniamme kirjuri joka
suuressa lammasnahkaturkissa ja oikea pukinnaamari päässä herätti yleistä hilpayttä ja toi monelle varmasti
kotioloja mieleen. Lahjapaketteja oli
melkein kaikille, sillä valtion puolesta
tuli komppanialle muutama kymmenen Lottien lahjapakettia ja Malmin
Lottien Tikkurilan kyläosasto oli lähettänyt meille suuren tavarapaketin
jonka sisällön paketeerasin joulupaketeiksi pojille, sitten oli ne Sinun
lähettämäsi 6 pakettia ja vielä eräitä

tuntemattomien ystäviemme lähettämiä. Kun kuitenkin päältä heti otin
pois paketit kaikille niille, jotka olivat
tuililinjoilla komppaniastani ja lähetin
ne sinne ei aivan kaikille täällä olleille
riittänytkään mitään ja se kyllä minua
kovasi harmitti. Oli katkeraa nähdä
miten moni kunnon poika jäi pettyneen näköiseksi kun ei pukin korista
hänelle mitään tullutkaan, mutta minkäs sille voi, kun ei ollut niin ei ollut.
- Itsestään selvä asia on, että meillä
myös on oikea joulukuusi pirtissämme.
Tänä aamuna olin sitten Joulukirkossa, joka alkoi klo 10. Tuntui hieman omituiselta astua Joulukirkkoon
tykkien raskaasti jymähdellessä ja
mielessä alituinen pelko, että ryssän
pommikone voi tulla kesken kirkonmenoja ”munimaan” päällemme. Eipä
tuo ryökäle kuitenkaan tullut ja niin
saimme rauhassa istua hartaassa Jumalanpalveluksessa kauniissa rajaseutukirkossa, joka oli täynnä väkeä suureksi osaksi sotilaita.
Tänä iltana tulee tänne komppaniani pastori pitämään pientä hartaushetkeä ja sitten alkaakin tämä Joulu olla
juhlittu.
Itseäni en tässä ole onneksi ennättänyt ollenkaan ajatella koettaessani
toisille vain järjestää Jouluiloa. Olisihan tuo näin jälestä ajatellen ehkä
ollut hauskaa minunkin saada edes
yksi joulukirje tai vaikkapa korttikin
jostain, edes sieltä teiltä, mutta onneksi
en ole ennättänyt tähän mennessä sellaista kaipaamaankaan. - Sydämen
kiitos joulupaketistasi kultani, kaikki
siinä oli tervetullutta ja tarpeellista –
Tiedän kuitenkin, että ajatuksissanne
olette muistellet ja sitä olen tehnyt
minäkin Tänä aamunakin herätessäni
muistui niin mieleeni miten juuri Jouluaamuista meillä on yhteiset miellyttävät muistot aivan Pukinmäen ajoilta
alkaen. - Toivokaamme ja pyytäkäämme Luojalta, että vielä joskus saisimme kaikki yhdessä viettää kotooista
Jouluakin.
Rakkain terveisin lapsukaisilleni
ja Sinulle
isä

Partioperheen joulu 60- ja 70-luvuilla
Perheessäni kaikki lapset kuuluivat
partioon pienenä. Myös äitini oli partiossa lippukunnanjohtajana. Siksi oli
luonnollista, että mitä partioliikkeessä
tapahtuikin – olimme innolla mukana.
Poikapartiolaiset järjestivät paikkakunnallamme jouluisin ns. joulupukkipäivystyksen. Halukkaat saivat tilata
partiopukkeja jouluaatoksi kotiinsa.
Koska minulla oli kolme vanhempaa
veljeä, he olivat toimessa mukana jo
13-vuotiaasta alkaen ja jatkoivat aina
avioitumiseensa saakka.
Millainen oli siis jouluaattomme? Siihen kuului maskeerausta ja
joulupukkien vaatetusta. Partoja piti

liimata ja harjoitella mahdollisimman
uskottavaa joulupukin puhetta ja käyttäytymistä. Iltapäivällä joulupukkikierrokset alkoivat ja paikkoja oli
pukkia kohden noin kahdeksan. Pukki
pääsi taipaleelle noin kello neljä iltapäivällä, jokaisessa perheessä viivyttiin 20 minuuttia ja sitten kiireesti
seuraavaan paikkaan. Näin vierähti
helposti neljä tuntia jouluaatosta ja
pukki pääsi vasta kahdeksan aikoihin
omaan kotiinsa joulun viettoon.
Jouluaattoon kuuluu meilläkin jouluateria, joka oli partiopukkien takia
syötävä jo keskellä päivää, ennen pukkitouhuja – eiväthän he olisi muuten

jaksaneet. Naisväki kävi väliaikana –
kun miehet olivat ’kierroksella’ –
haudoilla sytyttämässä kynttilöitä sukulaisten haudoille. Illalla sitten tuli
se oikea pukki meidänkin kotiin ja
partiopukkilaiset saivat viettää omaa
jouluaattoaan.
Yhtään kielteistä sanaa en muista
veljieni puhuneen tästä partiopukkitouhusta. Vierailut eri kodeissa olivat
varmaankin elämys nuorille pojille ja
he pääsivät näkemään hyvin erilaisia
koteja. Uskon, että oman kodin arvostus nousi myös tämän pukkitouhun
myötä.
Liisa Sjöblom (N, taulu 4365)

Suku-uutiset
Syntyneitä
27.10.2009 Saga Sofia Siukonen (H), vanhemmat Henri ja Elina Siukonen.
3.5.2010 Olli Emil Waldemar Roschier (H), vanhemmat Timo Roschier ja Lotta Huuhka.
15.5.2011 Anni Isabella Backända (S), vanhemmat Tomi Backända ja Marjo Meijula.
21.5.2011 Amelie Christiana Hatakka (S), vanhemmat Olli Hatakka ja Marianne Turunen.
15.7.2011 “Iina” Siukonen (H) Espoo, vanhemmat Ari ja Piia Siukonen.

Poisnukkuneet
5.6.2011 Airi Marja Elisabet Alho,o.s. Zimmermann (K) Lahdessa, s. 25.1.1917 Suojärvellä.
22.6.2011 Hilja Rauha Salmelainen, o.s. Masalin (S) Saarijärvellä , s. 1.11.1923 Kalvolassa.
8.8.2011 Insinööri, kuvanveistääjä Vilho Johannes Härkönen (N) Lappeenrannassa, s. 6.4.1927 Enossa.
19.8.2011 Lehtori, filosofian maisteri Hilkka Elisabet Aho o.s. Pihlajamäki (K) Tampereella, s. 25.10.1923 Kauhavalla.
22.9.2011 Kerttu Johanna Rinneaho, o.s. Sahinaho (S) Saarijärvellä, s. 23.4.1922 Saarijärvellä.
28.4.2002 Juhana Aatto Rinneaho (S) Saarijärvellä, s. 23.6.1919, Saarijärvellä.

In memoriam

Kenraali Lauri Sutela
Entinen puolustusvoimain komentaja, kenraali
Lauri Johannes Sutela (N, Taulu 4361) kuoli
8.11.2011 Helsingissä 93-vuotiaana.Hän oli syntynyt
11.10.1918 Äänekoskella. Sutela johti puolustusvoimia
vuosina 1974-1983. Hän on ollut sodanjälkeisistä
puolustusvoimien komentajista virkaiältään pitkäaikaisin.
Sutela valmistui upseeriksi Kadettikoulusta lokakuussa 1939 ja joutui parin kuukauden kuluttua talvi-

sotaan. Hän palveli koko sota-ajan rintamajoukoissa
ja toimi jatkosodassa muun muassa pioneerikomppanian päällikkönä ja -pataljoonan komentajana.
Lauri Sutela valmistui yleisesikuntaupseeriksi
Sotakorkeakoulusta vuonna 1949. Kenraalimajuriksi
hänet ylennettiin vuonna 1966, kenraaliluutnantiksi
vuonna 1968 ja kenraaliksi vuonna 1974. Hän toimi
päämajamestarina 1966-1968, yleisesikuntapäällikkönä 1968-1971, pääesikunnan päällikkönä 19711974 ja puolustusvoimain komentajana 1974-1983.
(Kts Intermezzo - Stenrothien välisoitto s. 87-92)
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In memoriam

Anneli Törmänen
Elokuun 18. päivän aamuna 2011 loppui Anneli
Törmäsen (H, 2181) maallinen elämä Peijaksen sairaalassa. Väsynyt sydän oli
kaikkensa antanut.
Sirkku Anneli Törmänen
syntyi Helsingissä 1.12.1921
esikoisena kansakoulunopettaja Armas von Bellin ja
hänen vaimonsa Toinin
perheeseen. Isä oli kokenut
väkevän uskonnollisen herätyksen, ja se vaikutti monin
tavoin sittemmin kymmenlapsiseen perheeseen. Elämä
sujui värikkäänä ja antoisana, sillä Toini-äiti pystyi
lämminsydämisenä realistina sovittelemaan ristiriitoja
ja palauttamaan tarpeen tullen idealistisen miehensä
pilvilinnoista maan pinnalle. Anneli-tyttökin oppi jo
pienestä pitäen huolehtimaan sisaruksistaan.
Anneli Törmänen koki elämänsä aikana itsenäisen
Suomen nousun ja kehittymisen samoin kuin vaikeat
vaiheet, sotavuodet ja 1990-luvun laman vaikutukset;
hän kävi läpi naisen eri roolit kotiäidistä aktiiviseen
yhteiskunnalliseen toimijaan työn ja harrastusten parissa.
Sota-aikana Anneli Törmänen toimi monen ikätove-

rinsa tavoin lottana ja tapasi silloin tulevan aviomiehensä
Olavi Törmäsen. Kun ajat rauhoittuivat, hän valmistui
kätilöksi ja oli töissä mm. sairaala Mehiläisessä. Hän
oli myös lomittajana maaseudulla, ja tuolloin hän oli
yksin vastuussa vaikeistakin synnytyksistä, kun lääkärit
ja sairaalat olivat pitkien taipaleitten takana.
Myöhemmin Anneli Törmänen kouluttautui terveydenhoitajaksi ja työskenteli kotikaupungissaan Vantaalla diabeteshoitajana. Hän toimi myös aktiivisesti
seurakuntatyössä, ja hänet valittiin kirkkoneuvoston
jäseneksi. Kokoomuksen kunnallisvaaliehdokkaana
hän oli vuosina 1976 ja 1984. Elämäntyössään hän
painotti erityisesti vanhusten, sairaiden ja vammaisten
tukemista ja auttamista.
Harrastuksiinsa hän paneutui aina täysillä. Niinpä
hänen ollessaan Vantaan Marttojen puheenjohtajana
toiminta oli erityisen virkeätä: tehtiin retkiä, järjestettiin
koulutus- ja hyväntekeväisyystilaisuuksia ja erilaisia
juhlia. Näissä hän oli todellinen hengenluoja ja pääsi
toteuttamaan itseään mm. kirjoittamalla ja ohjaamalla
pikku näytelmiä ja esiintymällä niissä erilaisissa rooleissa.
Anneli Törmäsessä yhdistyivät viimeisiin vuosiin
asti harvinaisella tavalla nuorekas hilpeys, tarttuva
huumori ja luova mieli sekä elämänkokemuksen ja
sivistyksen tuoma arvokkuus. Loppuun asti lapset,
lapsenlapset, lapsenlapsenlapset ja suuri joukko sukulaisia ja ystäviä saivat kokea Anneli Törmäsen aitoa
välittämistä ja olla hänen esirukoustensa kohteena.
Helena Kinanen

muistoreliefi ovat hänen
tuotoksiaan.
Lappeenrantalaiset tunsivat “Villen” aktiivisena
toimijana Lappeenrannan
Kuvanveistäjä ja mitalitaiteilija, standardisointiKillassa, mm. puheenjohinsinööri Vilho Härkönen (N, taulu 4112) kuoli
tajana silloin, kun pur8.8.2011 Lappeenrannassa 84-vuotiaana. Hän oli synkupäätöksen saanut Woltynyt Enon Kaltimossa 6.4.1927.
koffin talo Killan toimesta
Härkösen työura oli Kaukaan tehtailla, mutta merpelastettiin. Vapaa-aikoikittävimän elämäntyönsä hän teki kuvanveistäjänä,
naan hän myös entisöi
erityisesti mitalitaiteilijana. Hänen teoksiaan on ollut
Kaukaan vanhan hinaajan
esillä sekä Suomen Mitalitaiteen Killan että alan kan- ja kunnosti isänsä taidemaalari Eino Härkösen atelsainvälisen järjestön FIDEM:n näyttelyissä muun mu- jeetalon Enossa.
assa eri puolilla Euroopassa ja Colorado Springsissä.
Vilho Härkösen teoksia on Ateneumin, KansallisVilho Härkönen voitti kolmasti Mitalitaiteen Killan
museon, Tukholman kuninkaallisen rahakabineti, Etelävuosimitalikilpailun ja suunnitteli 1978 Turun kaupungin
750-vuotisjuhlamitalin. Vielä vuonna 2004 hän voitti Karjalan museon ja Helsingin yliopiston kokoelmissa.
J.L. Runebergin 200-vuotisjuhlamitalista käydyn kil- Hänen viimeisin saavutuksensa oli taiteilijaisästä ja
pailun. Lappeenrannan 350-vuotisjuhlamitali, Lappeen- hänen töistään kertovan taidekirjan Kalatulilla Pohjoisrannan Killan Pro Lappeenranta -mitali sekä 2006 Karjalassa aineiston kokoaminen. Kirja julkistettiin
paljastettu Linnoituksen 30-vuotisen restauroinnin vuosi sitten Enossa, ja se on myynnissä kirjakaupoissa.

Kuvanveistäjä

Vilho Härkönen
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Anto Leikola:

Kuka oli ”Thöölöön Kersti”?
”Sano myös monet terveiset
Kerstille Thöölöössä. Minä olen
muistellut häntä usein, useimmin
kuin luulinkaan lähteissäni kaupungista. Häntä muistelisi ihanuudella, kuin vaan taitaisi olla
varmaa siitä, ettei joku niistä
mehiläisistä, jotka parveilivat
tämän kukkaisen ympärillä, pistelisi häntä piikillänsä. Mutta
tämä on solmu, jota pelolla avaisi, josko taitaisikin sen tehdä.”
Näin kirjoitti Aleksis Kivi ystävälleen ja entiselle huonetoverilleen maisteri Albert Forssellille (H, taulu 1751)
”Siuntioosta” 23.8.1864. Kuka oli
”Kersti Thöölööstä”, jonka ympärillä
niin monet mehiläiset parveilivat? Ei
toki mikään yleinen nainen, jos ei
toisaalta aivan säätyläisfröökynäkän.
Ehkäpä jotakin siltä väliltä.Kerstin
henkilöllisyys ei suinkaan ole jäänyt
salaisuudeksi, eikä hänen historiallisessa todellisuudessaaan ole mitään
hämäräperäistä. Hän oli Britta Christina Alm, Töölön suositun ulkoravintolan komea vaaleatukkainen tarjoilijatar, aikoinaan pienessä Helsingisä
hyvinkiin tunnettu persoona.
Britta Christina Brask eli Kerstin
oli syntynyt Ruotsissa, Jernstorpissa,
keväällä 1839 ja muuttanut äitinsä
kanssa Helsinkiin, palveltuaan mahdollisesti laivatarjoilijattarena sitä
ennen. Aleksis Kiven ylioppilasaikoina, 1860-luvun alussa, hän soi Töölössä valloittavaa hymyään ja kenties
muutakin ravintolan kantavieraisiin
kuuluneille nuorille herroille, joiden
joukossa olivat niin Kivi kuin hänen
ystävänsäkin. Mutta vuosien kuluessa
iloisista ylioppilaista alkoi sukeutua
vakavia virkamiehiä. Kerrotaan Kerstinin lopulta kysyneen, kuka hänet
aikoi korjata kunnialliseen avioliittoon. Oli tarinan laita miten hyvänsä,
elokuussa 1866 vietettiin Kerstin Almin ja häntä vuotta nuoremman Albert

Forssellin häitä,
melkein päivälleen
kaksi vuotta sen
jälkeen, kun Kivi oli
lähettänyt ystävälleen moneen tulkintaan avautuvat
terveisensä.
Pari vuotta
naimisiinmenonsa
jälkeen Forssell
suoritti lainopillisen
tutkinnon ja työskenteli sitten virkamiehenä Viipurissa, Porvoossa ja
Helsingissä, kunnes
vihdoin 1902 sai
nimityksen senaatin
oikeusosaston jäseneksi, nykyistä
oikeusneuvosta vastaavaan virkaan.
Hän toimi lisäksi
lehtimiehenä ja oli
mukana monissa
varsinkin suomalaisuuden asiaa Kerstin ja Albert Forssell 1890-luvun alkupuolella.
ajavissa riennoissa, istuipa Porvoossa Kerstin eräissä hautajaisissa pudotti
kaupunginvaltuustonkin jäsenenä. Ja arkulle, avonaiseen hautaan, kotoaan
suomalaisen kirjallisuuden historiassa tuomansa fiikuksen ruukkuineen päihänet muistetaan miehenä, joka piirsi vineen.
Albert kesti kaiken – velvollisuuAleksis Kivestä ainoan tunnetun kuvan hänen hautajaisissaan tammikuus- dentunnosta vai rakkaudesta, lienee
sa 1873; Forssellin taiteelliset taipu- vaikea sanoa. Kerstin oli ilmeisesti
mukset tunnettiin, ja siksi häntä olikin mieheensä vilpittömän kiintynyt, vaikpyydetty piirtäjäksi, vainajasta kun ei ka tuotti tälle monia murheita ja saattoi
hänet joskus suoranaiseen vaaraankin.
ollut jäänyt valokuvaakaan.
Mutta perheonnesta Forssell ei juuri ”Kaikki ajattelematon pilkka vaikeni,
päässyt nauttimaan. Kerstinin hermot kun hän vaimoaan taluttaen ilmestyi
lienevät jo alun perin olleet huonot, johonkin seuraan tai ihmisjoukkoon”,
ja ajan myötä tilanne vain paheni. Hän Maila Talvio muisteli.
Pariskunta jäi lapsettomaksi. Mutta
saattoi saada raivokohtauksia jopa
vieraiden läsnäollessa ja kävi tavoil- kymmenkunnan avioliittovuoden jältaan yhä omituisemmaksi. ”Kerstin keen Kerstin joutui kasvatusäidiksi
oli talossa yksinvaltias. Hän kulutti pienelle Karlille eli Kallelle, joka oli
mielettömästi rahaa ja pukeutui mil- ilmeisesti syntynyt Albertin harhaloin hepeniin, milloin rääsyihin. Hän askelen seurauksena. Albert halusi
kävi kaupungilla kuuluisaksi.” Näin ottaa ja ottikin pojan omakseen, mutta
kertoo Forssellin sukulaispiiriin kuu- Kerstinin tunteet lienevät ainakin aluklunut Maila Talvio, muistellen miten si olleet vähintään ristiriitaiset. Kui-
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tenkin hän kiintyi poikaan, ja kun
tämä kesällä 1888 hukkui Helsingin
edustalla vain 12-vuotiaana, puolisoiden yhteinen suru oli syvä ja aito.
Kallen kuoltua Kerstin alkoi hoivailla vieraita lapsia, joita talo oli
väliin niin täynnä, että isännälle hädin
tuskin löytyi makuusijaa. Vanhemmilla päivillään, 1900-luvun puolella,
Forsselleilla oli vielä pieni kasvattipoika Mauno Hannula, jonka Albertin kuoltua hänen veljensä agronomi
Theodor Forssell otti holhoukseensa
pientä Albertin perinnöstä saatua eläkettä vastaan. Theodorinkin kuoltua
1909 Mauno sai holhoojakseen hänen
poikansa Laurin, maisterin ja lääketieteen kandidaatin, joka kuitenkin
menehtyi tuberkuloosin uhrina 1912.
Senaattori Albert Forssellin elämä
päättyi sydänkohtaukseen toukokuussa 1904. Kohtauksen tuloa oli saattanut jouduttaa Kerstinin kanssa sattunut
tavallista ankarampi kärhämä. Entinen
”Thöölöön Kersti” oli nyt 65-vuotias
leski, jonka henkistä tasapainottomuutta kukaan ei ollut enää lieventämässä ja jota sukulaiset ehkä pitivät
ainakin välillisesti syyllisenä miehensä
kuolemaan. Hän joutui mielisairaalaan, laitokseen jollainen tosin ei
ennestäänkän ollut hänelle enää tuntematon. Kaukana Kuopiossa, Niuvanniemen sairaalassa, Aleksis Kiveä
ja hänen ystäviään hurmannut kaunotar vietti viimeiset onnettomat vuotensa.
Todellisia hätähuutoja ovat Kerstinin kirjeet langolleen Theodorille,
jonka hän uskoi voivan yhdellä kynänpiirrolla päästää hänet pois mielisairaalan kurjuudesta. Nämä kirjelappuset jäivät Theodorin jäämistöön ja
sieltä ne siirtyivät hänen tyttärensä,
äidinäitini Anna Forssellin, sittemmin
Suolahden, papereihin, ja Annan ja
hänen poikansa Eino E. Suolahdenkin kuoltua ne joutuivat minulle; aikaisemmin kukaan ei ollut ilmeisesti
tullut niitä selailleeksi. Ne osoittavat,
että Kerstinin aikanaan nokkelaksi
tunnettu järki ei suinkaan ollut tyystin
hämärtynyt.
”Ei Niuvanniemi tarvitse minua
enkä minä Jumalan edessä tarvitse
Niuvanniemeä, tätä piinan, vaivan ja
surun kauheaa pesää”, Kerstin huu-
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dahtaa ja suunnittelee vielä oman kodin hankkimista Helsingistä, täysihoidon antamista ylioppilaille ja käymistä
silloin tällöin Albertin haudalla pienine muistokukkineen. Hän kaipaa lempiruokiaan – tuoretta silakkaa, jauhopuuroa, vanukkaita, kunnon leipää ja
aamukahvia – ja hän uskoo vielä jaksavansa työskennellä hierojana tai
lapsenlikkana. ”Maunoa kaipaan niin
kuin hän olisi oma poikani”, Kerstin
valittaa, ja toisessa kirjeessä hän palaa
samaan: ”Korkein toiveeni olisi vielä
saada nähdä meille niin rakasta Maunoa ja voida Jumalan avulla ja suosiolla tehdä jotain hänen hyväkseen.”
Myös kirkossa hän haluaisi käydä ja
päästä vielä kerran konserttiin ja kuulla kaunista laulua ja nähdä Edelfeltin
maalauksia yliopistolla ja muualla,
niin että hän saattaisi yhä hiukan iloita
ja olla kiitollinen.
Kuvaus mielisairaalan oloista on
karuudessaan järkyttävä: ”Olen ollut
talven huoneessa, jossa on neljä vuodetta. Tavallisesti niissä muissa ovat
olleet: eräs hullu, joka on myös kuuromykkä ja usein ilkeä kurjuudessaan,
eräs talonpoikaisvaimo, joka on raivonnut kuin ukonilma, ja eräs vanhus,
joka jatkuvasti valittaa ja huutaa Voij
minno, Voij minno, Voij Voij minno
mumo rauka” (nämä sanat ovat ruotsinkielisessä kirjeessä suomeksi!),
eikä tämä mummo syönyt muuten
kuin kahdesti päivässä nenän kautta
työnnettvän letkun kautta, mikä taas
aiheutti lisää kirkumista ja tuskanhuutoa. Kaiken lisäksi tämä ”surujen ja
kärsimysten raskas linna” sijaitsi
”Savossa suomen kielen kotiseudulla,
missä on raskasta elää, voimatta kuolla, sen joka vielä rakastaa omaa ruotsinkieltään eikä ymmärrä puoltakaan
siitä kielestä, jota täällä joka päivä
puhutaan.”
Myös menettämäänsä puolisoa
Kerstin kaipasi syvästi: ”Hän ymmärsi
niin hyvin minua silloin kun hän itse
oli terve, niin kuin myös monissa
kärsimyksissään. Kynäniekan työ on
raskasta, lakimiehen eritoten. Minähän
olin häntä lähinnä elämässä, ja jaoimmehan me ilot ja surut monen vuosikymmenen aikana, kävimme läpi paljon vaikeaa, mistä Sinä et edes
tiedäkään.”

Mutta lanko ei voinut auttaa, kenties ei pohjimmiltaan halunnutkaan.
Neljä pitkää vuotta Kerstin sai viettää
onnettomassa tilassaan, näkemättä
enää koskaan rakasta Helsinkiään,
kunnes vapauttava kuolema maaliskuussa 1908 vihdoin saapui.
Tähän ei tarina, yllättävää kyllä,
kuitenkaan päättynyt. Käytyäni Kerstinin kirjeet läpi alkuvuodesta 1979
innostuin kirjoittamaan hänen vaiheistaan Töölöläinen-nimiseen kaupunginosalehteen. Olimme vaimoni kanssa ihmetelleet, minne Mauno-poika
mahtoi joutua ja laskeneet, että hän
saattaisi vielä olla elossakin. Silti
hämmästykseni oli suuri, kun eräänä
päivänä puhelin soi: ”Täällä puhuu
Mauno Hannula, päivää. Eräs tuttava
rouva näytti minulle Töölöläinenlehteä, jossa nimeni mainittiin...” Tapasimme sen jälkeen moneen kertaan,
milloin meillä, milloin Maunon luona
Punavuoressa, ja saimme kuulla hänen
monipuolisesta elämästään käsityöläisenä, huonekalumyyjänä, jopa viulunrakentajana. Väliin hän musisoikin
perheemme nuorison kanssa. Hän
saattoi kertoa, miten santarmi vartioi
heidän taloaan yötä päivää ja toi Kerstinin sievästi kotiin tämän lähdettyä
arvaamattomille retkilleen. Kerran
hän oli päässyt katsomaan jonkun
korkean herran hienoja hautajaisia;
ilmeisesti tämä herra oli ollut 1903
kuollut Yrjö Sakari Yrjö-Koskinen.
Kerstinin ja Albertin kuva hänellä oli
lipastonsa päällä, ja kerran vein hänet
Aleksis Kiven seuran kokoukseen
kertomaan muistojaan yhdestä Kiven
läheisimmistä ystävistä. Hänellä oli
kookas Aleksis Kiven kipsipää, jonka
hän oli värittänyt saadakseen sen
elävämmäksi, ja se koristi sittemmin
pitkään työhuonettani Montolan Pölkönhovissa Virtasalmella, kunnes annoin sen Siuntion Fanjunkarsiin, Aleksis Kiven muistotaloon, saman talon
kopioon, josta Kivi oli 1864 lähettänyt
kirjeensä Forssellille ja jossa hän myös
oli kirjoittanut Seitsemän veljestä ja
paljon muuta. Vasta yli 90 vuoden
iässä 1988 Mauno Hannula rauhallisesti poistui elämästä, vieden mukanaan viimeisen muiston Töölön Kerstistä.

Maalaispoliisin arkea 1900-luvun
alussa Savitaipaleella
August Verner Lind (K, taulu 904)
s. 27.7.1861, k. 13.3.1918, toimi poliisina Savitaipaleella 1900-luvun taitteessa yli neljännesvuosisadan. Hän
aloitti poliisiuransa Viipurissa ja tuli
vuonna 1890 Savitaipaleelle siltavoudiksi. Virkanimike muuttui sittemmin
poliisikonstaapeliksi. Vuoden 1918
Suomen sisällissota koitui August Lindin kohtaloksi. Järjestysvallan myllerryksessä hänet erotettiin poliisin virasta kesällä 1917 ja murhattiin
Saimaan jäällä 13.3.1918.

sinäistä, raskasta ja vaarallista oli
maalaispoliisin työ tuohon aikaan.
Alma Elisabeth Lind o.s. Stråhl, s.
6.9.1866 k. 21.6.1952, oli syntyjään
helsinkiläinen, ruotsinkielinen ja jonkin verran kouluja käynyt. Hän toimi
Savitaipaleella ajoittain mm. pankin
kirjanpitäjänä ja nimismiehen kanslistina. Kalenterimerkinnät ovat yleensä
Alma Lindin tekemiä. Niitä on sekä
suomeksi että ruotsiksi.
Seuraavassa poimintoja almanakan
sivuilta. Ne välittävät kuvaa poliisia

August Lindin perhettä 1903 Savitaipaleella. Kolmas oikealta äiti Emma
Lind o.s. Björksten, jonka äiti oli Edla Roschier.
Monelta osin selittämätön surmatyö
oli mitä ilmeisimmin August Lindille
poliisintyössä tulleiden vihamiesten
kosto. Tappajat käyttivät hyväkseen
levottomia aikoja ja sepittivät peitetarinoita murhan poliittisista syistä.
August Lindiltä jäi leski Alma
Lind ja seitsemän silloin elossa ollutta
lasta, osa jo aikuisia. Vanhin tytär oli
kuollut Kuopiossa edellisenä päivänä
ja yksi pojista pienenä.
August ja Alma Lindin kalenterimerkinnöistä käy ilmi, kuinka yk-

kohtaan tunnetusta kaunasta ja viestivät myös rivipoliisin huonoista väleistä alkoholisoituneen nimismiehen
kanssa.
18.3.1905 Teki Mikko Nikkilä virkatoimessani vastarintaa maantiellä
solvaten pahasti. Todistajina olivat
kauppias Matti Loisa ja talollinen
Antti Hölsä.
1.1.1909 Yöllä kello kaksi tuli kaksi miestä hakemaan pappaa rosvojahtiin.
2.1.1909 Ilman rosvoa tuli ja ajoi

havuja ja heiniä.
14.2.1909 Illalla seitsemän aikaan
kuoli työmies Hynninen, jota puukotettiin Hakulin lesken luona. Isä kävi
vangitsemassa Lampaisen, joka tappoi
Hynnisen ja ei saanut kyytimiestä.
Nämä Savitaipaleen miehet vapisevat
jo virstojen päästä pelosta. Kysymys
jostakin vaarasta. Kyytipalkkaa ei ole
isä saanut siitäkään. Antti Niemi uhkasi valittaa isästä kuvernöörille.
3.3.1909 Isä manattiin käräjille siitä
viimevuotisesta lapsijutusta (ilmeisesti
laiton abortti, jota tutki). Sai 50 markkaa sakkoa, vaikka oli ainoa järjestysmies pitäjässä, muut paljaita nollia.
9.3.1909 Isä oli pappina kastaen
Helmisen Lauri Johannesta, joka kuului olleen heikko.
11.3.1909 Tuotiin ilmoitus, että
Lavikkalassa (kestikievari) oli venäläisiä rakuunoita. Nimismies ei sanonut
eilen mitään.
12.3.1909 Oli isä kirkonkylässä ja
kun sai venäläiset pois, lähti Kaijalle,
jossa on tulirokkoa.
15.3.1909 Isä aamulla heti reisuun
Orraille, Pylkölle, Parralle ym. ja tuli
kotiin illalla kello yhdeksän. Väsynyt
ja nälkäinen. Pitkä päivä.
17.3.1909 Ensin oltiin Helmisessä,
jossa lapsi oli kuollut kello neljä aamulla. Sitten hautaamaan Hynnistä.
2.4.1909 Karkasi vanki Marttilasta.
Koko yön valvoivat.
6.4.1909 Saivat kiinni vangin Porrassalmella ja nyt se on raudoissa.
7.8.1909 Isä Lappeenrannassa yhden haavoitetun kanssa, jota eilen
illalla lyötiin puukolla rintaan.
15.9.1909 Kirkonkylän markkinoilla paljon juopuneita ja neljä puukotusta. Isä ainoa järjestysmies koko
paikalla aina iltakymmeneen asti.
Huutoa ja mekastusta kuin helvetissä.
Nimismies Sarlin pysyttelee syrjässä
kaikesta.
9.11.1909 Tuli jälleen kolme miestä
saamaan juridisia neuvoja.
30.11.1909 Oltiin Strengellillä Antinpäivillä ja siellä oli nimismies pir-
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tunorria tekemässä.
16.1.1910 Isä meni illalla hakemaan hirvenlihoja tänne. Sarlin ei tule,
vaikka kävi pyytämässä.
17.1.1910 Isä möi Lavikkalassa
hirvenlihoja. Paljon oli ihmisiä ja
hyvin meni kaupaksi.
24.1.1910 Isä joutui ottamaan kiinni hirven sala-ampujan yksin, koska
Nikkinen (ilmeisesti toinen poliisi)
oli humalassa ja aivan sekaisin.
1.3.1910 Sotilaita kirkolle.
2.3.1910 Ryssät menivät Suomenniemelle. 80 hevosta.
4.4.1910 Voin pahoin. Illalla puoli
seitsemältä syntyi pieni poika ja painoi
viisi kiloa (perheen yhdeksäs lapsi).
13.4.1910 Isä suutaroi ja teki Viljamille kengät.
15.4.1910 Kärkölä haukkuu meidän isää.
20.4.1910 Selma tuli sanomaan,
että kaksi koiraa on heidän rehutallissaan. Pappa toi ne meille.
16.5.1910 Kirkolle tuli ryssiä. Isä
siellä kaiken päivää (ilmeisesti tulkkina). Sai palkkansa kullassa.
3.6.1910 Isä meni yksin viinametsään yöksi.
4.6.1910 Isä löysi viinatehtaan Kiiperän ja Haimilan väliltä, ei koskenut.
5.6.1910 Pappa ja lautamies Tikka
pyysivät apua Sarlinilta tehdasta hävittämään. Ei lähde.
6.6.1910 Orrain Tikkasen kanssa
hävitti tehtaan ja toi pannun pois.
1.9.1910 Tuli tyttö, jota isä vei
kätilölle ja oli sikiö yksitoista päivää
ollut Siikasuon reunassa maassa. Isä
vei sen kaupunkiin piirilääkärin tutkittavaksi.
16.10.1910 Isä kirkolla iltaan asti,
eikä tullut yöksikään. Kuului menneen
Mäntyharjuun.
18.10.1910 Isä tuli Mäntyharjusta
kotiin ja toi 41 munaa, jotka panin
suolaan.
1.12.1910 Nimismies Sarlin oli
maannut Lavikkalan kestikievarissa
yötä, kun oli niin humalassa, että ei
päässyt kotiin ja kasteli kamarin lattian
pissalla.
2.12.1910 Isä toi sokeritopan 4 kg
a 1:10 mk kg.

kesällä 2010 sata vuotta vanhaan
käräjäuutiseen.
Lappeenrantalainen, sosiaalidemokraattien sanomalehti Kansan Ääni
kirjoitti vuonna 1911, että Savitaipaleen poliisi, innokas virka-aseen käyttäjä August Lind joutuu käräjille luvattomasta peltopyyn ampumisesta.
Sama konstaapeli oli lehden mukaan
ollut myös vuoden 1910 syyskäräjillä
syytettynä luvattomasta jäniksen ampumisesta.
Savitaipaleen historiaa hyvin tunteva kotiseutuneuvos Pertti Jurvanen
kirjoittaa, että hänelle lähetettiin kaksi
August Lindin muistikirjaa (toinen
1903-06 ja toinen 1912-18), joista
viimeinen jatkuu keskenjääneiden
toimeksiantojen osalta vielä Lindin
kuoleman jälkeen. Loppusivuilla on
lesken epätoivoinen vuodatus epärehellisestä oikeudenkäynnistä. Muistikirjoista ilmenee, että August Lind
on ollut säntillinen ja tehokas asianajaja. Hän on pitänyt kirjaa esimerkiksi hevosen aiheuttamista tuloista ja
menoista ja työmiestensä palkkioista.
Tapana näyttää olleen, että toimeksiantaja on antanut heti rahasumman
ja sitten asian tultua hoidetuksi maksanut lisää tai saanut jäännöksen. Tällä
August Lind on varmistanut, että työstä tulee palkka.
Muistikirjassa on otsikko Hjalmar
Witikaisen tili Pettilästä. 11.1.1918
aloitettu lainhuudon anominen jäi kesken 29.1.1918 ja rahaa palautettavaksi
35 markkaa. Siihen päättyneiden August Lindin merkintöjen jälkeen Alma
Lind on kirjoittanut: ”Manasi minut
oikeuteen ja sai minulta 15.9.1919
kymmenen markkaa, vaati vielä 25,
vaikka ensin sanoi tyytyvänsä 25:een
markkaan. Tammikuun 12 p 1920
maksoin lopullisesti 25 markkaa, vaikka rahat meni murhaajille. Lesken ja
orpoin osa on niin haluttua. Kostakoon
Jumala.”
Partakoskelainen Pentti Hämäläinen kirjoittaa vuoden 1918 tapahtumista: ”Näistä surullisista tapahtumista kiusallinen asia oli vielä
jälkeenpäinkin, kun Savitaipaleen poliisi August Lind vangittiin Partakoskella ja määrättiin vietäväksi MikHistoriantutkija, filosofian lisensi- keliin kuulusteltavaksi. Kuljettajien
aatti Juhani Tasihin oli törmännyt mielestä oli turha tehdä tuota moni-

16 Kivenjuuret 2/2011

kymmenien penikulmien pituista rekimatkaa, joten ampuivat hänet Kuivasensaaren lähellä ja yrittivät tehdä
avannon ja painaa Saimaaseen. Jään
paksuuden takia siitä luovuttiin ja
pieneen Mehtiönsaareen saatiin sen
verran syvennystä, että ruumis peittyi.
Väittivät yhteen mieheen hänen yrittäneen karata. Hän oli rautateillä palvellessaan ja Pietarissa poliisitehtävissä oppinut venäjän kielen, joten se
riitti syyksi pidätykseen. Antti Partonen oli käynyt katsomassa ne jäljet
sieltä teloituspaikalta ja avannontekoyritykset sekä kuullut laukaukset.”
Arvi Lind (K, taulu 933)
Syntynyt 21.12.1940 Lauritsalassa.Ylioppilas Lauritsalan yhteiskoulusta 1961. Opiskellut suomen
kieltä ja kotimaista kirjallisuutta
Helsingin yliopistossa ja tiedotusoppia Tampereen yliopistossa. Televisioalan kursseja, seminaareja
ja opintomatkojamm. kolme kertaa
Yhdysvaltoihin ja kerran Saksaan.
Ohjelma-avustaja Suomen Televisiossa 1962-65.Toimittaja Yleisradion television uutistoimituksessa
1965- 2003. Toimitustekniikan
kurssien vastaava kouluttaja 197576. YLE24:n kielenhuoltaja 200407.
Sanomalehti Keskisuomalaisen
lukija-asiamies 2005-08. TV-uutiset
50 vuotta -historiikkikirjan toimituskunnassa 2008-09. Kotimaisten
kielten tutkimuskeskuksen suomen
kielen lautakunnan jäsen 19912003. Luennoinut uutisten kielestä
kahdeksassa yliopistossa, muissa
oppilaitoksissa ja yhteisöissä.
Julkaissut Arvin kieliopas -nimisen
oppikirjan (Tammi 2009).
Sotilasarvo reservin majuri. 150.
valtakunnallinen maanpuolustuskurssi vuonna 1999. Harrastaa
liikuntaa, eritoten jääkiekkoa, jota
pelannut jo yli puoli vuosisataa.
Kunniamerkit: Suomen Valkoisen Ruusun ritarimerkki, Suomen
Leijonan ansioristi, sotilasansiomitali, maanpuolustusmitali, siirtokarjalaisten muistomitali ja rakuunaristi.

Eira Mollberg ohjasi Lasimerinäytelmän Ylikiimingin kesäteatterissa
vastauksia sielussa huutaviin kysymyksiin tavallisesta arjesta? Kuinka
selviytyä, kun pyhyys kutsuu, mutta
se tuntuu olevan merien takana? Mistä
rakkaudessa pohjimmiltaan on kysymys, saako se täyttymyksensä toisen
sylissä ihoa vasten vai yltääkö eheän
kirkkauden kokemukseen vasta merentakaisessa taivaassa?
Lasimeri-näytelmän Elsa eli ristiriitojen särkemässä todellisuudessa.
Hän jakoi sisintään virsisäkeittensä
kautta. Ja Elsan ympärillä kuhisi
kokonainen 1700-luvun alun oululainen yhteisö. Jokaisella heistä omat
inhimilliset heikkoutensa ja eteenpäin
vievät vahvuutensa sekä luja tahto
saada tulla täydeksi niiden matkaeväiden voimin, joita Luoja oli heidän
nyytteihinsä ja koreihinsa pakannut.
Elsa Christina Holmsten (1709-1735)

Oulun herättäjäjuhlaviikolla
heinäkuun alussa noin 2500 katsojaa, mukana Ville ja Eeva Palola, näki Ylikiimingin kesäteatterissa rovasti Toivo Hyyryläisen
käsikirjoittaman ja Eira Mollbergin ohjaaman ”Lasimeri-näytelmän”, joka kertoo varhaisimman
suomalaisen naisvirsirunoilijan
Oululaisen Elsa Christina Holmstenin (1709-1735) elämänkohtalosta.
Elsa Christina Holmsten avioitui
1734 postimestari Johan Wacklinin
kanssa. Avioliitto kesti vain puolitoista
vuotta, kun Elsa-rouva kuoli 1736
vaikeaan synnytykseen.
Jo ennen avioliittoaan Elsan neljä
ruotsiksi kirjoittamaa virttä ovat säilyneet ainoastaan suomenkielisinä
käännöksinä, jotka Johan Wacklin
suomensi seuraavana vuonna vaimonsa kuoleman jälkeen. Niistä yksi on
suomalaisen virsikirjan virsi 307;
”Kiitos olkoon Jumalalle”. – Siinä
kuvataan kristityn elämää matkaksi

yli meren - turmeluksen maailmasta
riemun maahan taivaaseen.
juontuu myös näytelmän nimi ”Lasimeri”, joka viittaa
myös samalla merelliseen Ouluun.
”Näytelmän sanoma on historiallisesta luonteestaan
huolimatta ajankohtainen. Se kertoo siitä, kuinka kirkko on
kaikkina aikoina ol- Eira Mollberg ohjaustyössä
lut ristiriidassa ympäröivän maailman kanssa. Elsan tariNäytelmä päättyi virteen; Kiitos
nassa noustaan niin raivokkaan ra- soikoon Jumalle ja yleisö yhtyi virren
dikaalisti papistoa vastaan, että se viimeiseen säkeistöön.
muistuttaa jopa aikamme iltapäivälehtien lööppejä, joissa kansa suutSiell` on kirkas lasimeri,
tuu papeille, koska eivät elä oppiensa
pyhä veri
mukaisesti”, Eira Mollberg toteaa.
kiitosvirtenämme on.
Eira Mollberg kertoo ohjelmaesitSiellä aina Jumalalle,
teessä: Tarina Elsa Holmstenista avauKaritsalle
tuu moneen suuntaan. Eikä näistä
ylistys soi loputon
vähäisin ole syvyys. Mitä haluaa ja
odottaa elämältä ihminen, joka ei saa
Eira Maarit Mollberg,
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Timo Siukonen teki
kastemekosta kirjan
Heinäkuun 15 päivänä syntynyt
“Iina” Siukonen, Ari ja Piia Siukosen
tytär sai erikoisen ristiäislahjan: kastetilaisuudessa julkaistiin isoisän Timo
Siukosen kokoama teos Jordanin lähteillä, tarinaa suvun kastemekosta
1946-2010.
Teos käsittelee kristillistä kastetta
usean asiantuntijan pohdintana. Kastemekon historia sai alkunsa Pentti ja
Salme Siukosen (H, Taulu 2233) perheestä: perintömekossa on kastettu
viiden lapsen 30:stä jälkeläisestä 24
lasta.
Teoksen nimi on kunnianosoitus
Johannes Kastajalle, joka kastoi Jordanissa jo ennen kristillisen kirkon
syntymistä Jumalan pojan, Jeesusksen
Kristuksen. Teoksesta on vain pieni
painos suvun läipiirin iloksi.
Kaarlo Salmenkiven 80-vuotisjuhlissa Alhossa saatiin kuorokin kokoon.

Kjell Westön Helsinki-kirja elokuvaksi
Kirjailija Kjell Westön (S, Taulu
3597) romaani Missä kuljimme kerran
on tehty elokuvaksi ja televisiosarjaksi, joka esitetään jo jouluna FST5kanavalla. Elokuva sai ensi-iltansa
28. lokakuuta.
Kirja kääntyi filmiksi ruotsalaisen
Jimmy Karlssonin käsikirjoittamana
ja tanskalaisen Anders Refnin leikkaamana.
Tuotantoyhtiö Helsinki-filmi halusi
välttää liian suomalaisen otteen ja
kutsui Karlssonin käsikirjoittajaksi ja
myöhemmin kokeneen leikkaajan

apuun, kun kertaalleen valmistunut
elokuva ei tuntunut toimivan. Refn
sai monivivahteisen tarinan kansalaissodan ja sen jälkeisen ajan varakkaistasuomenruotsalaisista ja toisaalta
punaisten puolella toimineista henkilöistä suoraviivaisemmaksi.
Westön romaanissa Helsinki esintyy pääosassa, mutta etenkin televisiosarja painottaa henkilösuhteita, pääosissa valokuvaaja Eccu ja muusa
Lucie, näyttelijöinä Jacob Öhrman ja
Jessica Grabowsky.

Tietoa Siilin myllyn
väestä etsitään

Rautalammin välisiin metsä-alueisiin.
Ukkini asui Roschierin metsätorpassa Mataramäessä. Isäni toimi nuorukaisena tallipoikana Mäenpään kartanossa kujettaen lapsia kouluun ja
elokuviin. Juuri soitin hänelle ja hän
sanoi, että ainakin Heikki , Säde-Tosca
ja Maria olivat hänen kyydittävinään.
Minua lähinnä kiinnostaisivat mahdolliset dokumentit Siilin Myllyn
työntekijöistä, vanhat valokuvat jne.”

Merja Järvisalo, joka on lähtöisin
Pieksämäeltä ja asuu nykyisin Espoossa, tekee sukututkimusta Järvisalon
suvusta:”Etsiskelen vanhoja tietoja
ukistani Oskar Wilhelm Järvisalosta,
s. 8.4.1896 Siilin myllyllä Pieksämäellä. Ukkini työskenteli 25 vuotta Roschierin metsänvartijana veljiensä ja
myöhemmin isäni kanssa. Tuo mahtava vastuualue ulottui Piekämäen ja
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Merja Järvisalo
puolikas63@windowslive.com

Riku Niemi
kiertueella
Suuren suosion viihdeorkesterillaan
saavuttanut Riku Niemi (N, Taulu
2318) on jälleen kiertueella ympäri
Suomen. Syksyn konserteista Jorma
Kääriäisen kanssa on vielä kymmenkunta jäljellä. Loppuvuoden ohjelmat
löytyvät verkkosivuosoitteesta
www.rikuniemiorchestra.com.

Syksyllä ilmestyi Kääriäisen ja Riku Niemen orkesterin toinen yhteinen
levy, jota pidetään erittäin onnistuneena. Pieteetillä tehty levy tulkitsee klassikkorakkauslauluja Riku Niemen sovituksina isolle orkesterille, ja laulaja,
jolla on poikkeuksellista charmia,
loistaa levyllä, kirjoittaa Mari Koppinen Helsingin Sanomissa.

STENROTH
KAUPPAHUONE Kivenjuuret omaan lehtikoteloonsa
Postimerkkivihko 15 €
Vanhaa v 2008 julkaistua Stenrothkäyttelymerkkiä on vielä vähän jäljellä. Uuden erän ostamista harkitaan.
Merkit myydään postimerkkivihkoina, vihkossa 8 ikimerkkiä.
Stenroth joulupostimerkki
ja postikortti
Tuotteissa on sama kuva. Lämminsieluisen persoonallisen aihelman on
suunnitellut taiteilija Lilli Karjalainen.
Postimerkit myydään arkkeina, jossa
20 kpl ikimerkkiä, hinta 30 €.
tai puoliarkkina, jossa 10 kpl ikimerkkejä, hinta 15 €.
Postikortin kappalehinta on 0,60 €,
20 kpl:n korttinippu 12 €.
Tarjous: 1 kpl ikimerkkiarkki +
20 kpl:n korttinippu hintaan 40 €.
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 €,
painavammat tilaukset painon mukaan. Tuotepaketin mukana saat
pankkisiirtolomakkeen, jolla voit
maksaa ostoksesi.
Pr-tuotteita myy Stenroth sukuseuran Ohjelmatoimikunta; Jan Sundman, Nukkeruusunkuja 3 B 38,
00990 Helsinki. Tiedustelut ja tilaukset kätevästi joko sähköpostilla
jan.sundman@pp3.inet.fi tai tekstiviestillä puh 040 835 7397.
INTERMEZZO - Stenrothien välisoitto sukukirjat myy sukuseuran
historiatoimikunta. Tiedustelut ja
tilaukset Jan Sundmanille,
jan.sundman@pp3.inet.fi tai tekstiviestillä puh 040 835 7397.
KIITOS!
TILAUKSILLASI TUET
SUKUSEURAN TALOUTTA.

Huomasithan, että avasit juuri Kivenjuuret lehden 27. numeron. Uusia
artikkeleita suvuista ja sukuseuran elämästä avautuu Sinulle jälleen
luettavaksesi.10-vuotiaan sukuseuran vaiheita ja lukuisten tutkittujen
sukujen ja henkilöiden elämää tallentanut sukulehtemme on kasvanut
mittavaksi julkaisusarjaksi.
Ovatko lehtesi tallessa? Tiedätkö missä ne kaikki ovat? Tervetulleen
jäsenaloitteen innostamana Stentoth – Kivenjuuret-koteloita tuotetaan
Kivenjuurten tallentamista varten, mutta kotelot ovat monikäyttöisiä: Voit
taltioida kätevästi muutakin sukumateriaalia. Siististä kotelosta löydät
helposti etsimäsi paperit. Koteloissa on Kivenjuurten ja sukuseuran logot.
Väri on tuttu Stenrothin kullanruskea. Materiaalina on kiiltävä kartonki
4-väripainatuksin. Kuinka monta koteloa tarvitset riippuu lehtikokoelmasi
ja sukuaineiston määrästä. Esimerkiksi sukuseuran uusituilla kotisivulla
julkaistut vuosikerrat 2007 – 2011, 10 lehteä, yhteensä lähes 200 sivua!
Mittava dokumentti ihmisten, sukujen ja sukuseuran elämästä saa kodissasi
arvoisensa paikan.
Tilaa nyt upeat kotelot! Ilmoita nimesi, yhteystietosi ja kappalemäärät
ennakkotilaajalistalle pääsiäiseen 2012 mennessäjan.sundman@pp3.inet.fi
tai tekstiviestillä puh 040 835 7397. Älä maksa vielä tilaustasi. Pääsiäisen
jälkeen laskemme kiinnostuksen määrän ja teemme tukkutilaukset. Tilaajalistalla oleville lähetämme vahvistukset tilauksesta ja ohjeet maksamisesta.
Sukuseuran kotisivuja seuraamalla pysyt ajan tasalla koteloasiassakin.
Aikaisemmin julkaistu koteloesittely toi jo tilauksia, tilaukset ovat yhä
voimassa tilaajalistalla. Ennakkoon tilaamasi kotelot lunastat maksukuittia
vastaan vuosikokoustapahtumassa Lautsiassa 9.-10.6.2012 samalla kun
tutustut Kivenjuuret-näyttelyyn. Siellä voit myös kysyä kokoelmastasi
puuttuvia lehden numeroita.
Lehtikotelon hinta on 6 € kappale, hintaan sisältyy postituskulut.
KAUPPAHUONEELTA
Jan Sundman

Ohjelmatoimikunta toimii nopeasti: Jäsenviestinä saadun vihjeen perusteella
varasin upeaan joulukonserttiin lippuja sukuseuralaisillemme

Kauneimpia Joulun säveliä
Lahden Sibelius-talossa lauantaina 3.12.2011 kello 16.00. Laulu
Riikka Hakola, sopraano, Jyrki Anttila, tenori. Säestys Maija Anttila,
piano ja urut.
Liput 35 euroa, sukuseurahinta, sisältää väliaikatarjoilun.Varaathan
joulukonserttilippusi nopeasti, jo 15.11.2011 mennessä joko sähköpostilla
jan.sundman@pp3.inet.fi tai tekstiviestillä 040-8357397. Maksamalla
lippusi sukuseuran tilille (Handelsbanken 313130-1246594) samalla
varmistat paikkasi konsertissa. Maksettujen lippujen lunastus tapahtuu
minulta Sibelius-talon lämpiössä, jossa olen tuntia ennen esityksen alkua
päivystämässä.
Määräpäivän jälkeenkin kannattaa ilmoittautua. Mukaan mahtuu niin
kauan kuin kiintiöpaikkoja on jäljellä.
Sibelius-talon osoite: Ankkurikatu 7, 15140 Lahti.
Lähtekää koko perheelle sopivaan konserttiin nauttimaan joulumusiikista
tuttujen stenrothilaisten esittämänä.
Tervetuloa!
Jan Sundman, ohjelmaräätäli
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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 uutena täydennysteoksena kaikista sukuhaaroista.
Lisäksi on suunnitelmissa erillinen Stenroth julkaisusarja erilaisille sukuteoksille.
Intermezzon tilauksia ottaa vastaan sukuseuran hallituksen ja hallituksen jäsen Jan Sundman,
Nukkeruusunkuja 3 B 38, 00990 Helsinki, 040-8357397, jan.sundman@pp3.inet.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
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 2011 ja 2012 on 20 €, nuorisojäsen 0 €. Pankki Handelsbanken 313130-1246594.

vuosi
Jäsenmaksu
Nuorisojäsen

15.1.2012

20,00 €
0,00 €

