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Stenroth sukuseura on kahdentoista vuoden taipaleellaan saanut
paljon aikaan – kiitos aktiivisten sukututkijoiden, sukutietojen kerääjien
ja julkaisijoiden sekä lukuisten erilaisten sukuyhteyksien rakentajien
ja ylläpitäjien!
Kahdentoista vuoden jälkeen stenrothilai set ovat tavallaan uuden
tilanteen edessä. Alkuinnostuksen jälkeen suuren neljän sukuhaaran
yhteisön on ehkä aika perusteellisesti miettiä tavoitteitaan. Miten tästä
edetään, mitkä ovat toiminnan suuntaviivat, mitä varten toimimme
sukuseurana?
Sukuseuran pitäisi innostaa suvun jäseniä, ennen kaikkea uusia
sukupolvia tutustumaan oman sukunsa menneisyyteen, vastaamaan
kysymykseen, mistä olemme tulleet, keitä me olemme. Sukutiedon
kokoaminen ja tallettaminen on siinä keskeistä – kerääjiä, kirjoittajia
ja sukututkijoita tarvitaan. Pelkkään yhdistysrutiinien pyörittämiseen
ja säädettyyn joka toinen vuosi kokoontumiseen ei pidä urautua.
On ymmärrettävää, että innostus ja jaksaminen saattaa hiipua, kun
kyseessä on toiminta, josta saa toivottavasti vain itselleen mielihyvää,
toki kiitostakin sekä arvokkaita kestäviä sukulaisuussuhteita, mutta
johon itsekunkin on uhrattava aikaa monien muiden toimiensa ohella.
Sukuseurassa toimijat luonnollisesti vaihtuvat – sen vuoksi jatkuvuudesta on pidettävä huoli. Stenrothilaisuuden ydin on löydettävä
hajanaisesta monen sukuhaaran ja monien sukuseurojen maan laajuisesta
verkostosta.
Kutsu on käynyt kesäkuun toisena viikonvaihteena sukukokoukseen
Hauhon Lautsiassa. Lauantaipäivän ohjelmaan sisältyvä sukusymposium on stenrothilaisille erinomainen paikka tähän astisten saavutusten
lisäksi tuoda esiin ajatuksia sukuseuran tulevista näkymistä, toiveista
ja haasteista. Tule mukaan kertomaan näkemyksesi!
Kivenjuuret on ollut sukuseuran tiedonvälittäjä myöhempien nettisivujen www.stenroth.net kanssa. Nettisivuja ollaan kehittämässä
entistä paremmin suvun jäseniä palveleviksi, esimerkiksi kaikki
Kivenjuuret tulevat sivuilta luettaviksi. Mutta vielä ei perinteisen
paperilehden aika ole ohi, jo siksi, että yhä joukko jäseniä haluaa
lehden käteensä .
Itse olen ollut vastuussa Kivenjuurien ilmestymisestä kuuden vuoden
ajan. Nyt seitsemän vuosikymmenen täyttyessä kohdallani toivon, että
työlleni löytyy vuosikokoukseen mennessä nuorempi jatkaja, uusin
ajatuksin ja tavoittein.
Sukujuttujen julkipano on ollut työlästä mutta mielenkiintoista ja
menneisyyttä moninaisesti avartavaa. Siitä kiitos sukuseuralle ja
sukuseuralaisille.
Jaakko Pihlaja
Päätoimittaja

Muistathan jäsenmaksun!
Jäsenyytesi on tärkeä sukuseuran toiminnalle ja Kivenjuuret-lehden
ilmestymiselle. Ohjeet jäsenmaksun suorittamisesta ja pankkisiirtolomakkeen löydät lehden takasivulta.
Jäsenmaksu 2012 vain 20 €, nuorisojäsenet 0 €. Pankki Handelsbanken
313130-1246594.

Juureni
Mitkä ovat minun juureni? Keitä olivat esivanhempani?
Näitä kysymyksiä monet pohtivat yhä enemmän. Televisiokin lähettää ohjelmia, joissa selvitetään yksityisten
ihmisten sukujuuria ja taustaa. Stenroth-suvun aarre,
Intermezzo-kirja, on mahtava tietolähde kaikille niille,
jotka ovat kiinnostuneita neljän sukuhaaramme henkilöistä.
Sukuseuramme on herättänyt kiinnostusta myös internetissä. Kotisivujemme kautta moni on ottanut yhteyttä
ja halunnut tietoja
siitä, miten voisi selvittää mahdollista
kuulumistaan sukuun.
Kiinnostuksesta kertoo myös uusien jäsenten liittyminen
sukuseuraan.
Sukuseuramme
jatkaa yhä sukuluettelon täydentämistä,
mutta rinnalla on nyt
myös toinen hanke,
Tarinakirja, johon
kootaan tietoja esivanhempiemme elämästä ja toiminnasta.

Missä he asuivat, mitä he tekivät, mitä he ajattelivat?
Millaisia elämänkohtaloita heillä oli? Kuten aikaisemmin
on kerrottu lehdessä, sukuseuran historiatoimikunta kerää
paraikaa tällaisia tietoja eri lähteistä. Jos siis tiedossasi
on aineistoa, jonka voisi liittää Tarinakirjaan, pyytäisin
sinua ottamaan yhteyttä osoitteessa liisa.sjoblom
@pp.inet.fi. Tällainen tieto on paitsi kulttuurihistoriallisesti
mielenkiintoista myös avuksi kun yritämme ymmärtää
oman perheemme vaiheita ja valintoja sekä oman identiteettimme muovautumista.
Kesäkuun sukukokouksessa Hauholla Lautsian kartanossa 9.-10.6.2012 meillä on taas tilaisuus tavata toisiamme
ja tutustua uusiin sukulaisiin läheltä ja kaukaa. Voimme
keskustella yhteisistä asioistamme ja saada uutta tietoa
suvustamme. Myös Kivenjuuret-lehti on tarkoitettu yhteiseksi keskustelufoorumiksemme, joten lähettäkää meille
postia toivomistanne aiheista. Yhteystiedot ovat lehdessä
toisaalla. Lisäksi myös nettisivustomme www.stenroth.net
on käytettävissä keskustelua varten. Sähköpostiosoite
marjatta.salonen@welho.com.
Toivotan kaikki sydämellisesti tervetulleiksi sukutapaamiseen Hauholle Lautsian kartanoon!
Marjatta Salonen
Stenroth-sukuseuran hallituksen puheenjohtaja

Kevätretki Tuusulanjärvelle
Stenroth sukuseuran kevätretki Tuusulanjärvelle 19.5.2012, Erikinpäivän jälkeinen päivä.
9.30
Lähtö Kiasman edestä Helsingistä tuleville, Kaj Forsblomin bussi. Matka hotelliravintola Krapihoviin.
10.00 Kiertoajeluretki alkaa Krapihovin pihalta, jossa Tuusula-opas nousee kyytiin.
Ajamme Tuusulanjärven länsipuolitse Raalan kartanoon. Käymme kartanossa. Mukana matkassa on Berndt
Sarlinin (R. Raala) lapsenlapsi Maija Saraste. Hän kertoo ”Raalan Kartanon elämään vaikuttaneista ihmisistä,
erityisesti Adlercreutzeista ja Sarlineista, historiasta ja elämästä”. Kohteessa olemme klo 10.40 – 11.30.
Ajamme Tuusulanjärven itäpuolitse Onnelaan lounaalle Järvenpään kautta tutustuen oppaamme johdolla
kulttuurihistorian maisemiin ja nähtävyyksiin, mm. Erkkola, A. Kiven kuolinmökki, Syvärannan Lottamuseo,
Tuusulan kirkko ja Järnefeltin Suviranta. Jalkaudumme joissakin kohteissa aikataulun salliessa.
13.00 Lounas Majatalo Onnelan lounaspöytä
14.30 Vierailu Halosenniemi, jossa opastus
15.30 Vierailu Ainola, jossa opastus ja kahvit
18.00 Palaamme, tarvittaessa Krapihovin kautta, Kiasman eteen.
Retkipaketin hinta: aikuiset 40 euroa/lapset 25 euroa. Pakettihintaan sisältyvät bussimatka, Majatalo Onnelan
lounas ja ilmoitettu ohjelma opastuksineen. Maksut kerätään bussiin noustessa Kiasman luona tai Krapihovin
pihalla.
Ilmoittautuminen 9.5.2012 mennessä sähköpostilla jan.sundman@pp3.inet.fi tai tekstiviestillä 040 8357397.
Ilmoita samalla, tuletko kyytiin Helsingistä taidemuseo Kiasman edestä vai hotelli Krapihovin pihalta, Rantatie
2, Tuusula.
Berndt Sarlin (25.8.1886 Nurmijärvi – 6.7.1971 Helsinki). Taiteilijanimimerkki R. Raala löytyy sukukirja
Intermezzosta (K, T 150).
Tiedusteluihin vastaa ja ohjelman tuottaa Stenroth sukuseura ry:n ohjelmatoiminta
Jan Sundman, Nukkeruusunkuja 3 B 38, 00990 Helsinki, 040 835 7397 tai jan.sundman@pp3.inet.fi
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Sunnuntaina 10.6. Vuosikokouspäivä
10.00
Messu Hauhon kirkossa
12.00 – 14.00 Vuosikokouslounas
14.15 Vuosikokous juhlasalissa

Vuosikokous ja
Sukuseurapäivä

Infopiste lauantaina Kartanossa 12 – 19,
sunnuntaina päärakennuksessa 9-14.
IImoittautumiset, rintalaput, vuosikokousasiakirjat, ohjelmatiedot, Stenroth-tuotteiden myyntiä.

Ilmoittautumiset vuosikokoustapahtumaan
keskiviikkoon 23.5.2012 mennessä sähköpostitse jan.sundman@pp3.inet.fi tai tekstiviestillä
la - su 9.-10.6.2012 Lautsian 040 835 7397. Maksujen eräpäivä on
23.5.2012. Maksut Stenroth-sukuseura, Hankartanossa Hauholla
delsbanken 313130-1246594. Maksutietoihin
maksajan/ilmoittautujan nimi ja yhteystiedot
sekä erittely, mitä maksetaan. Erittelyn voi
Lauantaina 9.6. Sukuseurapäivä
lähettää myös sähköpostitse
jan.sundman@pp3.inet.fi. Voit mainita samalla
11.30 – 13.00 Lounaspöytä
osallistumisestasi vuosikokoukseen sunnun13.00 – 16.00 Sukusymposium Avaus Pertti taina.
Toukomaa: Kuka oli Erik Stenroth, Maija Saraste: Berndt Sarlinin Afrikka, Liisa Sjöblom: Vaihtoehdot kustannuksista
Sukukirjan valmistaminen, Olavi von Bell:
20 euroa: osallistumismaksu
Postimerkkiharrastus. Keskustelua, väliaika- 40 euroa: sisältää ohjelman ja ruokailut
tarjoilua
65 euroa: sisältää ohjelman, ruokailut ja ma16.30 – 18.00 Buffet päivällinen
joituksen Hostellissa 2hh/vrk/henkilö (wc ja
18.00 – 20.00 Vapaata yhdessäoloa ulkona suihku käytävän päässä).
tai sisällä
90 euroa: sisältää ohjelman, ruokailut ja ma20.00– alkaen Iltaohjelmaa omassa porukas- joituksen Kartanossa ja hotellissa
sa Ystävyydenniemessä rannalla, pulinaa ja 2 hh/vrk/henkilö.
mielen luovaa hulinaa, esityksiä ja puhetta, 1 hh huoneen lisähinta +30 euroa.
omat eväät, nuotioelämää. Omat musiikkipelit Caravanpaikka 8 euroa/yö/autokunta, sisältää
ja laulukirjat mukaan.
sähkön. Telttapaikka 5 euroa/teltta.
Lähellä olevassa Riemulassa (A-oikeudet),
tanssilavalla luvassa mahdollisesti orkesteri Majoitukseen sisältyy aamiainen ja kuntosalin
ja tanssit, maksut Riemulan ovella.
käyttö. Lapset 0 -11 v. Ilmaiseksi majoittuvien

Oheisohjelma ”Stenroth-sukumessut”
Näyttelyssä sukuseuran historiaa sanoin ja
kuvin, vanhoja Kivenjuuria, kansikuvia, sukuoksien historiaa.
Näin meillä: Ristikkäissuvut ja sukuseurat
esittelevät omia sukukirjojaan ja kirjallisia
tuotteitaan.
Suvun jäsenet voivat esitellä harraste- ja
keräilykokoelmiaan näyttelyseinillä.
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vanhempien seurassa. Majoittuminen tapahtuu
klo 14 mennessä ja huoneen luovutus klo 12
mennessä lähtöpäivänä. Kyselyt esimerkiksi
4 - 6 henkilön perhehuoneista ja lisävuoteista
suoraan Lautsian myyntipalveluun
puh. 03 470 820.
Majoitusvaraukset sukuseuran kiintiöön tehdään ilmoittautumisen yhteydessä ja maksetaan eräpäivään 23.5.2012 mennessä sukuseuran tilille. Majoituspaikkasi varmistuu.

Majoitustilaa on rajoitetusti. Eräpäivän jälkeen Tarkennetut tiedot symposiumista, näyttelystä
majoituksen saaminen on ”onnenkauppaa”. ja vuosikokousasioista ovat luettavissa
1.6.2012 sukuseuran kotisivuilta
Ruokailujen hinnat paikanpäällä maksettuna www.stenroth.net. Samaan aikaan ja samassa
lauantai klo 11.30 – 13 lounasbuffet 9 euroa, paikassa julkaistaan hallituksen esitys säänlauantai klo 16.30 – 18 päivällinen 12 euroa, töjen tarkistamisesta ja esitys uudeksi toiminlapset (0 - 11) 7 euroa,
tastrategiaksi 2012 – 2017. Materiaali on
sunnuntai klo 12 – 14 vuosikokousbuffet
saatavissa Lautsiassa infopisteessä.
15 euroa, lapset (0 - 11) 9 euroa.
Lasten ruokailujen hinnat koskevat ”päiväMissä Lautsia?
kävijä”-lapsia. Vanhempiensa kanssa majoittuvat 0 - 11v lapset veloituksetta.
Majoitushuoneiden hinnat, jos ei ole varattu
ja maksettu etukäteen ja jos on tilaa,
2 hh Kartano-rakennuksessa 90 euroa, 1 hh
huoneessa 70 euroa, muissa majoitusrakennuksissa on hinta 80 euroa, hostellissa
50 euroa.

Ohjeeksi
Sukuseuran näyttelyyn voi varata pöydän tai
näyttelyseinän. Näytteilleasettajat rakentavat
näyttelynsä itse. Näyttely on avoinna vuosikokoustapahtuman ajan. Näyttelytuotteiden,
kuten sukukirjojen, elämäkertojen tai musiikkitallenteiden myyminen on mahdollista erillisen sopimuksen nojalla.
Näyttelyyn osallistuvat ja oksatapaamisten
suunnittelijat ilmoittautukaa Jan Sundmanille
31.5. mennessä.
Lautsian lomakeskus, Lautsiankuja 20 14700
Hauho, puh 03 647080 www.lautsia.fi
Ota omat laulukirjasi ja soittopelisi mukaan. sijaitsee Hauholla Alvettulassa valtatie 12
Nyt laulamme hämäläismaisemassa lauantai- varrella, 52 km Tampereelta ja 34 km Hämeenna symposiumissa ja sunnuntaina vuosikoko- linnasta. Helppo löytää. Bussi tuo pihalle.
uksessa.
Aikataulutiedot myöhemmin.

Vuosikokous
10.6.2012 kello 14.00, Lautsian lomakeskus
Kokouskutsu/Esityslista
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä
kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja hyväksytään
kokouksen esityslista työjärjestykseksi.

4. Esitetään seuran tilinpäätökset 2010–2011 toimintakertomuksineen ja tilintarkastajien lausunnot vuosikokousten väliseltä ajalta.
5. Vahvistetaan jäsenmaksu, toimintasuunnitelma ja
talousarvio vuosille 2013-2014.
6. Valitaan hallituksen jäsenet vuosikokousten väliseksi ajaksi
7. Valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi
varatilintarkastajaa tilikausille 2013–2014.
8. Sääntömuutos
9. Muut asiat
10.Kokouksen päättäminen.
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Yrjö Sariola 80 vuotta 1.6.2012
Pitkän harkinnan jälkeen päätimme Anna-Maijan kanssa, että vietämme 80-vuotispäivääni oman perheen juhlan
jälkeen myös julkisesti.
Toivotamme juhlaväen tervetulleeksi messuun Laukaan kirkkoon Pyhän Kolminaisuudenpäivänä sunnuntaina
3. päivänä kesäkuuta.
Messun jälkeen on seurakuntatalossa lähetyslounas ja juhlakahvi sekä noin klo 13 musiikkijuhla.
Mahdolliset muistamiset Inkerin kirkon tilille FI90 5620 0910 0018 57 Kazanin seurakunnan kirkkohankkeeseen
merkinnällä ”YS 80v”.
Olisimme Anna-Maijan kanssa iloisia, jos suvun jseniä pääsisi juhlaan mukaan. Tervetuloa!
Yrjö Sariola

Sääntömuutosehdotus
Ehdotus Stenroth sukuseuran sääntöjen tarkistamiseksi vuosikokousaloitteen 2010
pohjalta on viimeisteltävänä sukuseuran hallituksessa.
Hallituksen esitys sääntömuutoksista on luettavissa 1.6.2012 alkaen sukuseuran
sivuilla http://www.stenroth.net
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Eläkkeelle – miltä se tuntuu?
Elämäni taitekohtia ovat olleet:
syntymä, kaste, kansakoulu, oppikoulu, rippikoulu, ylioppilasjuhla, varusmiespalvelus, tarjoilijakoulu, vakituinen työpaikka, häät, lasten syntymät.
Niiden keskipisteessä olen ollut
joko kohteena tai tekijänä. Entäs nyt,
kun jään 1. kesäkuuta eläkkeelle?
Edellinen taitekohta mainitulta listalta oli 15. kesäkuuta 1984, kun kuopuksemme Mikko syntyi. Siitä on
pian 28 vuotta. Muistan kristallinkirkkaasti tuon alkuyön, kun Toivakan
kaikki taksikuskit olivat ajossa, ja sain
herätetyksi langan päähän jo eläkkeellä olevan kuljettajan. Minä jäin kotiin
kolmen pojan kanssa, kun taas Helenalla oli kiire keskussairaalaan. Lapsi
meinasi syntyä jo matkalla. VanhaPänkäläinen kiihdytti moottoritiellä
ohi hälytysajossa olleen ambulanssin.
Olin onneksi varoittanut poliklinikan
väkeä, että täältä tulee nopea synnyttäjä. Vastaanottajat olivat jo ovella.
Helena kiidätettiin synnytyssaliin,
jossa Mikko syntyi saman tien.
Elämän taitekohdat ovat ainutkertaisia ja peruuttamattomia, sellaisia,
jotka ohjaavat arkeamme taustalla
usein tiedostamatta ja joihin on
(useimmiten) miellyttävää palata.
En vielä tiedä, millaista on olla
eläkkeellä. Olen toki saanut harjoitella
jäätyäni lakisääteisille lomille jo 7.
maaliskuuta kello 16.
Voin vakuuttaa, että meneillään on
jälleen yksi suuri taitekohta, ei mikään
tavallinen kesäloma, talviloma tai
rästivapaa. En oikeasti tiedä, mitä
tästä vielä tulee, vaikka suunnitelmia
on. Ja sehän tässä jännittääkin!
Keitoksessa on mukana unelmia ja
epävarmuutta. Kukapa tulevaisuudestaan jotain tietäisi? Tässä tapauksessa
on toki varmaa, että aamulla en lähde
töihin, puhelimet eivät pirise, sähköpostilaatikot eivät täyty, kirjeposti ei
tuo kutsuja eikä jutun juuria.
Kalenteriin ei merkitä haastatteluja
eikä kovin paljon muutakaan. Juuri
nyt siellä on sentään varaus kirpputoripöydälle kahdeksi viikoksi Helenan

Timo Siukosen työura Helsingin Sanomissa päättyi 7. maaliskuuta kello 16.
kanssa ja muutama vaarin tehtävä
Alman, Elian, Villen, Lennin ja Iinan
kanssa.
Vaihtoehtoja riittää. Saan nukkua
aamulla. Voin pitää pyjamapäivän.
Päätän itse, lähdenkö pyöräilemään
vai kävelemään. Mitäs laitettaisiin
ruokaa?
Eräänä aamuna oivalsin, että
eläkkeelle siirtyminen merkitsee suurta muutosta mielentilaan. Ajattelun
suunta on jo siirtynyt pois työasioista.
Saako esimerkiksi ajatus lentää
auringonlaskuun ja pysähtyä? Mitä
se tarkoittaa, että auringonlaskulle
antaa persoonallisen merkityksen tai
jos sen vain ohittaa jokapäiväisenä
maailmankaikkeuteen kuuluvana
kosmologisena ilmiönä ilman sisäistä
merkitystä?
Vaikka olenkin ollut elämäni taitekohdissa joko kohteena tai tekijänä,
niin koskaan en ole ollut yksin. Aina

näitä kokemuksia on ollut jakamassa
kanssani perheenjäsen, sukulainen,
kummi, ystävä, opiskelu- tai työkaveri. Nyt jätän Helsingin Sanomien työyhteisön 38 vuoden uran jälkeen.
Minulle on ollut tärkeää, että juhlat
erotetaan näkyvällä tavalla arjesta ja
rutiineista. Varjele sinä tapaa, niin
tapa varjelee sinua, kuuluu viisas sananlasku. Kun me järjestämme ja osallistumme näihin pyhiinkin seremonioihin, näemme ympärille yhteisön,
johon kuulumme.
Aion siirtyä eläkkeelle riitin kautta
– lentämällä. Elämäni seuraava taitekohta on suunniteltu toteutettavaksi
– jos Luoja suo – Malmin lentokentällä Helsingissä pienkoneen kyydissä
kello 16–17 niiden lähimmäisten kanssa, jotka paikan päälle tulevat.
Timo Siukonen
Sukuseuran kunniajäsen nro 2
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Nuori kirjoittaja ja sukututkija Toni Ahva liittyy stenrotheihin sekä Anna-Maija Sariolan, os. Ahva (H, T2249), Elsa Sariolan,
o.s. Salmenkivi (H, T 2232) että Åström-suvun kautta, joita Åströmejäkin löytyy Intermezzostamme. Hän on isänsä ja isoisänsä
avustamana koonnut sukutiedot ja julkaissut ne omakustanteena sukukirjaksi.
”Sain sukuteokseni valmiiksi noin vuosi sitten. Se teos on hieman erityistapaus, koska sitä tehtiin vain noin vuosi, ja siksi se ei ole
kovin laaja: vähän yli 100-sivuinen. Toisaalta olen varmaankin Suomen nuorin sukunsa tutkija. Sukututkimustahan pidetään yleensä
keski-ikäisten ja eläkeläisten harrastuksena. Osinhan näin myös on. Itse olen 17-vuotias, kovin nuori siis sukunsa tutkijaksi. Tämän
takia en ole kovin kokenut, eikä teokseni ole kovin ”tieteellinen”, vaan se on nuorekkaasta ja käytännönläheisestä näkökulmasta
kirjoitettu. Sain silti yllättävän hyvää palautetta kaikilta.”

Mä ja mun suku
Tervehdys kaikki Kivenjuurien lukijat!
Olen Toni Ahva, 18-vuotias nuori
mies Helsingistä. Olen iästäni huolimatta tutkinut sukuani melko perusteellisesti. Satuin saamaan kipinän
sukututkimuksen mielekkyydestä ja
jäin siihen pahasti koukkuun. Suvut
ovat täynnä erilaisia ihmisiä, ja minä
olen yksi niistä, painottaen sanaa erilainen.
Harrastukseni
Olen nyt harrastanut kolme vuotta
sukututkimusta. Se on ollut mielenkiintoista ja opettavaista aikaa. Minulla on tietenkin useita muitakin harrastuksia. Kauan ykkösharrastukseni on
ollut numismatiikka. Keräilen siis
rahoja sekä lisäksi kuulun muutamaan
jäsenyhdistykseen. Kuulun Rajan Rahan – yksi Suomen suurimmista
numismaattisista julkaisuista – euroasiantuntijaryhmään, ja useita kirjoituksiani on julkaistu kyseisessä lehdessä. Lisäksi arvioin, vaihdan, ostan
ja myyn kolikoita ja seteleitä. Olen
aina ollut kiinnostunut historiasta, ja
siihenhän numismatiikka ja sukututkimus liittyvät.
Sitten minulla on tietenkin liikuntaharrastuksia. Harrastan maantiepyöräilyä ja murtomaahiihtoa – valtavirrasta taas poiketen pelkästään
perinteisellä tyylillä. Lisäksi olen seurakunnassa varhaisnuorisotyössä kerhon-ohjaajana ja valmennan salibandypoikia.
Kipinä
Olen koko elämäni asunut pääkaupunkiseudun lähiöissä: Vantaalla, Espoossa ja sitten Helsingissä. Tunnen
vahvasti olevani kaupunkilainen.
Kesänä 2009 sain tutustua lähemmin
maaseutuun Pohjanmaalla, ja tutustuin
erääseen sukututkijaan. Kiinnitin huomiota siihen, miten tärkeitä siellä suhteet sukulaisiin olivat.
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Tapaamani sukututkija, joka on
minulle hieman kaukaisempaa sukua
äitini puolelta, näytti minulle, miten
hän tekee sukututkimusta. Hän iski
eteeni paperin, jonka hän oli tulostanut
sukututkimusjärjestelmästään. Siinä
oli paljon tietoa molemmista vanhemmistani lähtien, sitten isovanhempani
ja vaikka kuinka monta sukupolvea
kohti menneisyyttä.
Eräänä päivänä olin isoisäni kanssa
automatkalla, ja aloin kysellä häntä
suvustamme. Meillä on hieman harvinaisempi sukunimi: Ahva. Kysyin,
mistä se on peräisin ja paljonko meitä
Ahvoja on. Isoisäni vastasi kysymyksiini parhaansa mukaan, ja myöhemmin hän näytti minulle erästä sukutut-

kimusta, joka liittyi sukuumme. Aloin
kiinnostua aiheesta yhä enemmän.
Eräänä iltana saunassa löylyn pehmentämät aivoni heitti ilmaan kysymyksen: Voisinkohan tutkia sukuamme? Optimistisina ja avarakatseisina
ihmisenä aloimme tutkia eri mahdollisuuksia. Idea lähti kehittymään, ja
hankin sukututkimusohjelman, johon
saa kerättyä sukulaisia ihailtavan loogisesti. Tämä tietokoneohjemakin vain
inspiroi minua yhä enemmän. Sukututkimuksesta tuli minulle oopiumia:
halusin sitä vain enemmän ja enemmän.
Nuori mies ja sukutukimus
Lähdin keräämään tietoja sukulaisista pikkuhiljaa. Kirjeitse, sähköpos-

titse ja lomakkeiden avulla ongitut
tiedot tulivat loppujen lopuksi hyvin
kasaan. Useiden kymmenien henkilöiden lisäksi olin yhteydessä myös
moniin tahoihin, kuten esimerkiksi
maistraatteihin, Mikkelin kansallisarkistoon, Suomen ortodoksisen kirkon
ja Karjalan tasavallan keskusarkistoon. Sukuteosta ei voi kirjoittaa kuten
romaania, koska sukututkimus on kuitenkin tieteellistä tavaraa. Jokainen
yksittäinen sana, jonka sinne kirjoitin,
täytyi olla peräisin jostakin lähteestä.
Omasta päästä ei voinut yhtään mitään
heittää. Opin ottamaan asioista selvää.
Kaivoin kaukaisten sukulaisten yhteystietoja ja lähestyin heitä rohkeasti.
Pyrin myös luomaan yhteyksiä toisiin
sukututkijoihin.
Sukunimen salaisuus
Yksi kiinnostavimmista asioista,
jonka halusin selvittää tarkoin, oli
sukunimeni. Pienempänä sitä oli jotenkin vaikea ymmärtää, kun monet
olivat ihan tavanomaisia Virtasia ja
Mäkisiä. Sukunimeni takaa löytyi
melko monimutkainen tarina, jossa
ajauduin tutkimaan kieltä hyvinkin
tarkasti: tulihan esim. muinaispohjoismaalaisten kielten etymologiaa ja ikiwanhaa Lönnrothin sanakirjaa tutkittua. Kun koko tarina minulle avautui,
opin arvostamaan epätavallista sukunimeäni.
Sukututkimukseni pohjautui siihen,
että jakaisin tiedot muiden kanssa.
Kirjoitin siis kirjan, sukuteoksen. Voin
ainakin väittää, että se on tehty nuoruuden voimalla ja innolla. Täysin
ilman vastoinkäymisiä kaikki ei sujunut: esimerkiksi kerran lähes valmis
sukuteos saatiin pelastettua tietokoneammattilaisten avulla rikkoontuneesta
muistitikusta. Positiivinen suhtautuminen minuun ja sukututkimukseeni
oli varsin ilahduttavaa, ja auttoi minua
saamaan tekeleeni valmiiksi.
Koko ajan pohdin sitä, että teos
olisi mahdollisimman havainnollinen
ja selkeä. Sukuteokseni epätavanomaisuutta lisäsi mm. adoptiolapsien yhdenvertaistaminen vanhempiensa lapsiksi. Lisäksi selvitin myös teokseni
kantaäidin juuret, ja muutenkaan teoksessani ei näy sukututkimuksessa tavanomainen patriarkaalinen näkökul-

ma. En käyttänyt ollenkaan lyhenteitä,
koska en voinut sietää sitä piirrettä
lukemissani sukututkimuksissani. Halusin tehdä teoksesta sellaisen, josta
myös itse ymmärtäisin jotain. Käytin
kuvia, kaavioita ja muita liitteitä runsaasti. Kaiken lisäksi tein itse Ahvasuvun nettisivut ahva.nettisivu.org.
Kaiken tarkoituksena oli antaa mielenkiintoinen ja todenmukainen kuvan
suvusta. Halusin tuottaa sellaisen nipun paperia, josta kuka tahansa voisi
olla kiinnostunut.
Mitä jäi käteen?
Selkeä käytännön hyöty sukuteoksen tekemisessä oli: kirjoitustaidon
vahvistuminen. Lisäksi oman identiteetti vahvistui, koska tiedän juureni.
Tunnen, kun esi-isieni veri sykkii
suonissani.
En ole vielä katunut sitä, että lähdin
tekemään sukututkimusta, enkä varmasti ikinä tule katumaan. Opin niin
paljon arvokkaita asioita elämästä.
Maailmankuvani rakentui, kun kuulin
eri ihmisten erilaisia tarinoita omasta
elämästään. Esimerkiksi pienenä kuolema tuntui valtavan pelottavalta ja
ahdistavalta asialta, ja nyt olen oppinut, että se täysin luonnollinen asia,
joka kuuluu elämään. Opin tuntemaan
valtavasti erilaisia ihmisiä, johon varmasti pidän tulevaisuudessakin jotenkin yhteyttä. Ei sukututkimukseni
tähän kirjaseen loppunut. Uskon, että
se jatkuu yhtenä harrastuksenani läpi
koko elämäni hautaan saakka.
Miten näemme sukumme?
Suku herättää meissä monenlaisia
tunteita. Tutkimalla sukua voi löytää
monia rikkauksia: erilaisia henkilöitä
ja persoonallisuuksia, joista voi olla
tulevaisuudessa hyötyä. Niihin asioihin tutustuminen on tärkeää, myös
meille nuorille. Minusta olisi mielenkiintoista tutustua muihin suvustaan
kiinnostuneisiin nuoriin. Suhtautuminen sukuun ei ole kovin lämmintä
ainakaan monien helsinkiläisten nuorten keskuudessa. Olisi kiva tietää,
miten asiat koetaan esimerkiksi maaseudun nuoren näkökulmasta.
Meidän nuorien täytyy osoittaa se,
että juuri me olemme sukujemme tulevaisuuksia. Näyttäkäämme, että suvusta kiinnostuneen ei tarvitse olla

keski-ikäinen elämää taaksepäin katsova henkilö. Jokainen meistä voi
ryhtyä tutkimaan sukuaan. Mutta
varoituksen sana: kipinän saatuasi
voit kiinnostua ja innostua yhä enemmän. Voit lähteä miettimään esimerkiksi missä vaikkapa isoisoisäsi asui,
minkä niminen hän oli, missä ammatissa hän toimi, ja milloin ja miten
kauan hän eli. Entä tiedätkö, mistä
sukunimesi on peräisin? Onko se kenties käännetty ruotsin kielestä, ja mikä
se on alun perin ollut? Sukututkimus
on yleissivistystä. Kysy, ota selvää ja
ole utelias!
Kun otat selvää, törmäät välttämättä suvun salaisuuksiin ja mielenkiintoisiin asioihin. Isänisänisänisänisäni oli varas ja juoppo sekä huhujen
mukaan ”oli tappanut ryssän koivuhalolla”, ja loppujen lopuksi hänet
karkotettiin viranomaisten toimesta
Siperiaan pakkotyöhön. Isänisänisäni
veli joutui sisällissodan aikana punaisten vangiksi juna-asemalla. Elämä on
täynnä mielenkiintoisia tarinoita.
Sinä nuori, joka olet tarttunut tähän
lehteen ihan sattumalta, vahingossa,
omasta kiinnostuksestasi tai koska
vanhempasi sen käteesi tyrkkäsivät!
Me olemme sukumme jalokiviä. Vetoan sinuun: jonkin turhanpäiväisen
tekemisen sijaan, tartu läppäriisi ja
kirjoita jotain, mitä mieleesi tulee
teemasta suku.
Toimitus ottaa vastaan mielellään
nuorten tekstejä tästä aiheesta. Voit
vaikka seuraavan lehteen kirjoittaa
kommentteja minun tekstistäni. Tunnetko kuuluvasi sukuusi? Mitä juttuja
sinulle on kerrottu pienenä suvustasi?
Miten hyvin tunnet sukulaisesi? Löydätkö heistä samoja piirteitä kuin itsestäsi? Mitä suku sinulle merkitsee?
Suomalainen sukututkimus odottaa
nuoria harrastajiaan. Toivon ja uskon,
että muutkin nuoret kiinnostuvat suvustaan, ja juuriensa tutkiminen –
vaikkapa ihan pinta-tasolla – lisääntyy
tulevaisuudessa.
Toni Ahva
Nuori sukututkija
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Tarinakirja odottaa muisteloita ja sukujuttuja
Sukuseurassa suunnitellaan uutta kirjaa, jossa on tarkoitus julkaista suvun kertomuksia ja tapahtumia. Jos
mielessäsi on jokin tapahtuma tai esimerkiksi perintötietona suvussa kerrottu tarina, nyt olisi aika laittaa se
kirjalliseen muotoon ja lähettää historiatoimikunnalle.
Lähtökohtana on varhaisemmat sukupolvet, mutta toki nuoremmistakin otetaan kertomuksia vastaan. Kirjan
tarkoituksena on saada ”lihaa luiden ympärille”. Sukukirjamme Intermezzo sisälsi perustiedot suvun henkilöistä,
mutta nyt haluaisimme tietää lisää. Ketä he olivat , mitä he tekivät, miten he asuivat jne.
Jollakin saattaa olla tietoja ulkomaille muuttaneista, tällä emme tarkoita ainoastaan nykypäivän tietoa vaan
myös millaista elämä oli silloin kun perheenjäsen lähti ulkomaille, millaista kirjeenvaihtoa käytiin. Myös kotimaassa
asuvilta on kertynyt postikortteja ja kirjeenvaihtoa, nämä ovat entisajan dokumentteja parhaimmillaan.
Voit lähettää meille vanhoja kirjeitä tai koota niistä oman jutun. Kaikki tämä lisää tietoa suvun tekemisistä
entisinä aikoina. Vetoamme teihin sukulaiset: vain teidän avullanne saadaan tämä tarinakirja aikaiseksi. Jos haluat
oman isoäitisi tai isoisoäitisi tms. tarinan mukaan kirjaamme, on aika toimia nyt ja laittaa muutama rivi paperille.
Juttuja saa lähettää kirjallisesti tai sähköisesti. Valokuvat ovat tervetulleita juttujen mukana. Jos et itse pysty
skannaamaan valokuvia, voit lähettää ne meille ja palautamme valokuvat skannauksen jälkeen.
Lähetä kirjoituksesi ja kuvat Historiatoimikunnalle, osoite Liisa Sjöblom, Tehtaantie 7, 37800 Toijala, tai
sähköpostilla liisa.sjoblom@pp.inet.fi.

Kastematobusiness
Nuoruuteni aikana ei tunnettu viikkorahoja. Jos jotain erikoista halusi,
piti itse hankkia rahat. Minulla oli
tavoite. Ei vain tullut mieleenikään.
että olisin pyytänyt isältä rahaa, vaikka
tähän tarkoitukseen olisin varmasti
saanut.
Sota-aikana Kuolimolla kalastettiin
ahkerasti. Pitkäsiima oli yleinen pyyntiväline. Syöteiksi käytettiin tavallisimmin kastematoja. Niitä me pikkupojat keräsimme ja myimme. Minä
ryhdyin myös ”matoalalle.”
Keräilyastian tein vanhasta, puisesta
naulalaatikosta. Siirsin päätylautaa
vähän sisäänpäin, että jäi kynttilälle
paikka, sen suojaksi panin reijietyn
pellin. Lopuksi naulasin kahvan kantamista varten. Niinpä ansaintaväline
olikin valmis.
Matojahdin aloitin sateen jälkeen
ilta kymmeneltä. Siellä saalis virui ja
venytteli maan pinnalla. Ihan kuin
narunpätkiä olisi heitetty maahan ristiin rastiin. Kun tulin työmaalle sytytin
kynttilän. Matolootaa kannoin vasemmalla kädellä. Oikean käden peukaloja etusormiotteella nappasin saaliin
kiinni. Joskus vedimme kilpaa madon
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kanssa. Se saattoi katketakin. Mutta
ne olivat poikkeustapauksia. Piti liikkua varovasti. Pienikin rapsahdus ja
mato sukelsi salamana koloonsa. Työ
oli jännittävää.
Illassa saattoi kerätä sata kaksikin
sataa kastematoa, jopa enemmänkin.
Säilytin matoja puusaavissa verannan
rappujen alla. Saavin pohjalla oli kerros multaa ja päällä vesiheinää. Siellä
matojen oli hyvä köllötellä. Sateen
jälkeen pii kerätä ahkerasti ja panna
saalis sinne matopankkiin. Siitä voi
sitten kuivana aikana myydä hyvällä
hinnalla.
Oli ollut jo pitkään kuumaa ja kuivaa. Madoilla olisi ollut kova menekki
ja hinta mutta varastoni ammotti tyhjyyttään. Miten madot saisi nousemaan
maan pintaan. Entäpä jos kastelisi
maata nousisivatko sitten.
Tuumasta toimeen. Niitin viikatteella nurmikosta lyhyeen sänkeen läntin.
Iltapäivällä kastelin kannulla alueen.
Siihen meni tynnyrillinen vettä. En
ollut kuullut kenenkään käyttäneen
tällaista konstia. Tepsisiköhän se. Kärsimättömästi odottelin ilta kymmentä.
Viimein pääsin työmaalle. Sydän
pomppi rinnassa niin rajusti, että pelkäsin matojen kuulevan.
Hiivin varovasti nurmikon laitaan.
Äkkäsin madon, toisen. Niitä näytti
ilmaantuneen ihan kuin oikean sateen
jälkeen. keräsin kuin hurmiossa. Nyt
voisin korottaa hintaa. Ei näitä toisilla

olisi. Sain lähes pari sataa matoa. Mikä
apaja! Seuraavana päivänä myin jo
puolet hyvään hintaan.
Sitten velipoika tulla tupsahti rintamalta lomalle, sanoi lähtevänsä aamulla kalaan ja tahtoi minulta matoja. Hän
oli kyllä aikaisemmin kirjoittanut tulostaan ja pyytänyt minua varaamaan
matoja. Voi peijakas, kun sattui pahaan
rakoon. Antaahan ne piti eikä oikein
hapanta naamaa uskaltanut näyttää,
vaikka sisuksia kirveli. eli sai runsaan
saaliin, kalaa riitti ruokapöytään moneksi päiväksi. Näin sain osani minäkin.
Isä oli hankkinut minulle teräksisen,
kiiltävän säästölippaan. Se sai mahaansa rahat, jotka olin ansainnut. käynti
pankissa tyhjennyksellä tuntui juhlalliselta. Seurasin vastakirjan numeroita
silmät tapillaan. Kesä kului, rahaa
karttui. Tavoite tulisi täyteen.
Syystalvella kävin pankissa nostamassa rahaa. Astelin siitä määrätietoisesti osuuskauppaan. Tietty hylly,
tietty paketti. Mitä siull, kysyi myyjä.
Nuo! Myyjä otti osoittamani paketin,
pani sen tiskille ja ilmoitti hinnan.
Maailmanmiehen välinpitämättömin
ilmein löin rahat tiskiin, otin vaihtorahat, paketin ja lähdin.
Kevyesti kulki askel kotiin päin.
Nyt minulla oli Ne, kiintositeet. Johan
loppui nahkalenkeillä hiihtämiset.
Mauri Lamminpää (Taulu 921)

Suku-uutiset
Syntyneitä
7.8.2009 Aaron Eljas Mathew Karani, Dar-Es-Salaam, Tansania, ja
13.4.2012 Poika Dar-es-Salaam, äiti Mirja Nina Tuulikki Karani-Kekoni (N, T 4291).
7.9.2011 Eila Variana Pierson, Minneapolis, Minnesot, USA, äiti Maija Aittola-Pierson (S, T 3706).
2.2.2012 Paavo Tapio Kajander, Loimaa, vanhemmat Riikka Johanna o.s.Mehtälä (N, T 4809) ja Petri Kajander.
9.3.2012 Ville Siukonen Helsingissä, vanhemmat Antti (H, T 2240) ja Salla Siukonen.
Merkkipäiviä
25.1.2012 Timo Siukonen (H) 60 v.
1.5.2012 Jaakko Pihlaja (S) 70 v.
8.6.2012 Anto Leikola (H) 75 v.
Kuolleita
11.1.2012 Lehtori, fil.maist.Virva Helkky Elina Myllyvirta, o.s. Hyyppärä (K), s. 8.6.1925 Tampere
14.12.2011 Lehtori Irma Annikki Lyytinen (K) Kuopiossa, s. 20.4. 1909 Kuopiossa.
28.12.2011 Helena Mirjami Männistö o.s. Palola (N), s. 14.4.1934 Nivalassa.
17.3.2012 Liisa Leena Margareta Harjola, o.s. Koskiluoma (H) Helsingissä, s. 27.2.1921 Haminassa.
Lehtori, fil.maist. Hilkka Elisabet
Aho, o.s. Pihlajamäki, (K, T 1341)
s. 25.10.1923 Kauhava, kuoli
19.8.2011 Tampereella. Veljenpoika
ja kummipoika, kauppat.maist. Jaakko Pihlajamäki (T 1339) kirjoitti
tätinsä muistoksi kolumnin (epari
Etelä-Pohjanmaa 31.8.2011).

Kiitos Jumala
elämästä
Vanha tätini kuoli menneellä viikolla. Se ei ollut sinänsä yllätys.
Vaikka järki toimi loppuun asti ja
henki oli vahva, ruumis heikkeni ja
riutui ja lopulta uupui.
Tätini viimeisiä sanoja olivat:
”Kiitos Jumala elämästä”. Ne hän
sanoi siinä vaiheessa, kun varmasti
tiesi, että elämä oli eletty ja seuraava
vaihe on iankaikkinen elämä toisenlaisessa olevaisuudessa, ilman kipua
ja sairautta. Ne olivat yhteenveto
kuluneista vuosikymmenistä. Elämä
kannatti elää.
”Kiitos Jumala elämästä.” Upea
on elämän loppu, kun voi sillä tavalla
summata elämän kokonaisuuden.
Tädinkään elämä ei aina ollut helppo.
Lapsuudessa isän varhainen kuolema, taloudellisesti aika ahdas elämä
yksinhuoltajaäidin ylläpitämässä kodissa. Sotavuodet. Sitten nousun ja

kehityksen vuodet, opiskelu maisteriksi, perheen kasvu ja kehitys, työura opettajana, sopeutuminen puolison
akateemisen uran vaatimuksiin. Ja
lopulta sairaudet, puolison ja omat,
toimintakyvyn heikkeneminen, puolison kuolema.
Kantavana on ollut lapsuudesta
asti usko, luottams Kristukseen. Se
on kantanut vaikeiden aikojen ylitse,
se on antanut kiitollisen nöyryyden
niinä hetkinä, jotka ovat olleet riemukkaita. Lapsuuden kodista tuli
myös tiedon ja sivistyksen arvostus,
jotka loivat perustan sille sosiaalisen
kehityksen spiraalille, jonka osanen
tätinikin elämä oli. Toki näitä vastaavia tarinoita oli 1900-luvun Suomessa tuhansia.
”Kiitos Jumala elämästä.” Panee
miettimään. Itse olen eri sukupolvea,
monellatapaa helpommalla päässyt.
Kuinkahan käynee, tullenko minä
aikanani sanomaan ”Kiitos Jumala
elämästä”.
Minulle on opetettu – ja olen sen
itsekin näin miettinyt – että jos onnistuu, kymmenen minuuttia voi joskus olla tyytyväinen. Sen jälkeen
pitää jo analysoida, miksen onnistunut paremmin, tai muuten unohtaa
tyytyväisyys ja keskittyä niihin asioihin, joissa on oikeasti tekemistä.
Tyytyväisyys, senhän tiedämme,
pysäyttää kehityksen.
Muistan hyvin, kuinka opiskelu-

aikoin me tulevat ekonomit Kauppakorkean Ylioppilaskunnan kerholla
ihaillen puhuimme yritysjohtajista,
jotka 45:n iässä saivat sydäninfarktin
– se oli tuolloin vielä tappava tauti
– kun olivat panneet kaikkensa likoon yrityksen puolesta. Sellaisia
sankaritarinoita meidätkin koulutettiin luomaan. Ystävääni, jonka kanssa näitä olen joskus filosofeerannut,
olen huudattanut sanomalla, että tavoitteeni on 64-vuotiaana lähteä eläkkeelle fyysisesti tai psyykkisesti rikkonaisena, kaikkeni antaneena. Ja
jos niin en tee, se on vain osoitus,
etten ole vaatinut itseltäni tarpeeksi.
Olen rakentanut täysin tietoisesti
itselleni minä-kuvaa, jossa olen tyytymätön itseeni ja tekemiseeni. Itsekritiikkiä pyrin harjoittamaan systemaattisesti. Sanon mielelläni että
tästä potentiaalista, minussa olevista
mahdollisuuksista, pitäisi saada paljon enemmän irti yhteiskunnan hyväksi.
”Kiitos Jumala elämästä.” Varmastikin on hölmöä kerätä katkeruutta ja pettymystä vanhuusvuosille.
Ehkäpä nyt on aika läpikäydä omat
arvostukseni ja miettiä, onkohan
kaikki, mitä kauppiksessa omaksuin
sittenkään ihan kohdallaan.

Jaakko Pihlajamäki
itsekriitikko
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Lehtineekerin verenperimää
Artikkeli on kirjoitettu Keski-Suomen
Journalistit ry:n 90-vuotisjuhlahjulkaisuun,
joka ilmestyy tänä keväänä. Veikko Sariola
oli yhdistyksen perustajajäsen ja puheenjohtaja.

Isoisäni Veikko Sariola (1892–
1953) oli perustamassa Keski-Suomen
Journalistit ry:tä jo ennen kuin sitä
virallisesti oli edes olemassa. Maakunnan lehtimiehet hakivat 1921 jäsenyyttä Tampereen sanomalehtimiesyhdistyksen alaosastoksi, mutta heitä
ei otettu vastaan. Myös vuoden 1922
perustamiskokous päättyi epäonnistumiseen liian pienen jäsenmäärän
vuoksi. Toimintaa pyöritettiin epävirallisena vuoteen 1926 asti, ja sen
jälkeen oikean yhdistyksen puheenjohtajuutta Sariola hoiti 1928.
Äitini Salme Siukonen (s. 1923)
muistaa lapsuusvuosiltaan ”kivojen
setien” monet sikarintuoksuiset illat,
kun Sariolan kodissa Väinönkatu
16:ssa, nykyisten Kauppakulmaliikerakennuksen ja sen Vapaudenkatuun ulottuvan parkkialueen rajamailla
sijainneessa puutalossa, kävi kylässä
isän työtovereita. Ammattikuntaan
kuuluvia kutsuttiin neekereiksi, ja sillä
nimellä julkaistiin myös yhdistyksen
lehteä.
Sariola kuvaili lehdessä 1925 tunteikkaasti kirjapainoalaa, miten painomusteen henki yhdistää toimittajia
ja kirjaltajia, kirjapainoja ja toimituksia. ”Sanomalehtimiehiä kutsutaan
neekereiksi, s. o. hymyilevää väkeä,
jolla on valkeat terävät hampaat ja

Hotelliraamatuista
myrsky Jyväskylässä
Jyväskylän Lutakkoon kesäkuussa
avautuvaan Sokos Hotelli Paviljongin päätös, ettei hotellihuoneisiin
huolita Raamattuja, ehti nostattaa kiivaan keskustelun, ennenkuin hotellin johto päätti pyörtää päätöksensä
ja ottaa vastaan Gideonveljien raamattulahjoituksen.
Kansalaisliikkeen äänitorvena toiminut Jyväskylän kaupungin kristillisdemokraattien valtuutettu ja

hyvä ruuansulatus.”
Urallaan Sariola työskenteli toimitussihteerinä sanomalehti KeskiSuomessa, Keskisuomalaisessa ja
Sisä-Suomessa 1914–1929, kunnes
siirtyi päätoimisesti pankkialalle. Siitä
huolimatta hän ei jättänyt kirjoittamista eikä lehtimaailmaa, sillä hän toimi
Sisä-Suomi Oy:n hallinnossa 1936–
1953, kirjoitti yksin seitsemän yrityshistoriikkia, yhdessä muiden kanssa
viisi teosta sekä useita artikkeleita ja
juttusarjoja aikakaus- ja sanomalehtiin.
Yhdistyksen yhdeksänkymmenen
vuoden historia osoittaa, että – liekö
painomusteen hengen johtamana? –
lehtineekerien kirjoittamiseen liittyvä
geeniperimä näyttää vahvalta. Alalla
on menestynyt useita journalistisukuja, ei vain paikallisesti Keski-Suomessa Juuseloineen, Leppäkoskineen,
Penttisineen ja Laatikaisineen, vaan
myös eri puolille valtakuntaan hajoten.
Veikko Sariolan jälkeläisissä tuo
kirjoittamisen geeniperimä on tullut
esiin vahvana. Lehtimiehiä ei ole
”pilvin pimein”, mutta kirjapainoalaa
internetiin laajentaen tekijöitä riittää
runsaasti.
Veikko ja Elsa Sariolan perheessä
oli viisi lasta. Lastenlapsia on 13,
lastenlastenlapsia 38 ja lastenlastenlastenlapsia toistaiseksi 17, jotka kaikki ovat alle 15-vuotiaita.
Selvitin jälkeläisten ammatit ja kirjallisen tuotannon. Jaoin aineiston
kolmeen osaan: a) varsinaiset toimittajat, b) kirjailijat tai omalla nimellä

oman työn ohessa julkaisuja tuottaneet, c) muu kirjallinen julkaisutoiminta (esim. blogikirjoittelu, avustava
toimitustyö, kolumnistit, tieteelliset
tai muut asiantuntija-artikkelit). Loppututkintojen kirjalliset työt jätin pois.
Näin laskien löysin 14 tavalla tai
toisella kirjoittamisen avulla elantoaan
hankkivaa Veikko Sariolan jälkeläistä.
Prosentiksi tulee aikuisiksi eläneistä
jälkeläisistä 25,9.
Aikakauslehtien päätoimittajia on
ollut kaksi: Hannu Sariola Duodecimissä ja Antti Siukonen Fleimissä.
Toimittajan työtä harjoittavat Timo
Siukonen Helsingin Sanomissa ja suvun ensimmäinen naisjournalisti Sofia
Anton Kaupunkilehdissä (Metro).
Hannu Sariola aloitti uransa 1970luvulla Savon Sanomien kesätoimittajana.
Veikko Sariolan nuorin lapsi, piispa
Yrjö Sariola, on kirjoittanut ammattinsa ulkopuolella viisi omakohtaista
kirjaa ja hänen poikansa Jukka kaksi.
Veljeni Markku Siukonen on Suomen
tunnetuimpia urheilukirjailijoita.
Nykyajan viestinnän muotoja edustaa professori Hannu Sariolan veli
Janne, Helsingin yliopiston kehittämispäällikkö, joka vastaa yliopiston
strategioista käsittelevästä blogikirjoittelusta.
Hyvä lukija! Millainen lehtineekerin geeniperimä sinussa virtaa ja mikä
on alan edustajien prosentti kolmessa
sukupolvessa?
Timo Siukonen

Osuusliike Keskimaan edustajiston
jäsen Juhani Starczewski (S, T 3820)
iloitsee myönteisestä tuloksesta, johon yleisöltä saatu palaute vaikutti.
Keskisuomalaisessa tapauksesta
käytiin vilkasta keskustelua, kun hotelliketju katsoi, ettei uskonnollisen
sanoman levittäminen kuulu sen tehtäviin. Lehden mielipidekyselyn
mukaan runsas puolet katsoo, että
Raamattu kuuluu hotellihuoneen varustukseen.
”Tiedän, että on ihmisiä, jotka eivät
ole tappaneet itseään hotellissa saatuaan apua Raamatusta. Monet hotelli-

vieraat ovat usein tiukassa paikassa
töittensä kanssa. Raamattu on heille
varaventtiili päästä paineista”, Starczewski sanoo.
”Käsittämätöntä, että hotelli mietti
kieltäytymistä lahjasta, joka on vielä
hyvä asia. Tämä kertoo arvojen romahtamisesta nyky-yhteiskunnasta.
Tilanne näyttää pahalta Jyväskylässäkin, sillä väkivallan määrä kasvaa
koko ajan. On liivijengejä ja hurjaa
menoa.”
Starczewski muistuttaa, että pyhä
kirja tarjoaa lohtua monelle yksinäiselle hotellivieraalle.
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Kansliapäällikkö lähti
risusavottaan
Risusavotassa huhkii hikinen mies.
Tauolla hän käy sytyttämässä tulet
uuniin kesämökkinsä savusaunassa
ja istahtaa nauttimaan hiljaisuudesta
Kissakumpusen rannalla Tuusniemellä.
Saran sukuhaaraan kuuluva varatuomari Risto Ikäheimo (Taulu 4001),
62, on toteuttanut jo kymmeniä vuosia
hiihtäjäsuuruus Juha Miedon oppia:
mökkiläisten puutyöt on tehtävä käsin
alusta loppuun.
Savolaisen sanailun mestari venkoilee tämänkin periaatteen äärellä.
”Jos kesällä helle oikein porottaa, niin
laajojen liikeratojen välttämiseksi voi
puunkaatoon käyttää poikkeuksellisesti moottorisahaa.”
Myös tarina savustettujen muikkujen ostosta Kuopion kauppahallissa
kuvaa Ikäheimon luonnetta. Hän tilaa
tutulta myyjältä kaloja ”Osulan kilon
sieltä parhaasta päästä”. Silloin kauppias tietää, että kanta-asiakas haluaa
750 grammaa muikkuja varaston tuoreimmasta tavaraerästä.
Suomen ortodoksisen kirkollishallituksen kansliapäällikkö, kirkkoneuvos Risto Ikäheimo siirtyy eläkeläiseksi 1. elokuuta, pian sen jälkeen
kun on heinäkuussa täyttänyt 63 vuotta. Vastuullisen työnsä Kuopiossa hän
lopetti jo 28. maaliskuuta pitääkseen
lakisääteiset lomansa. Virkavuosia
kertyi tässä tehtävässä kuusi.
Ikäheimo on asunut pääkaupunkiseudulla puolet elämästään. Silti hän
sanoo olevansa pohjimmiltaan itäsuomalainen, savokarjalainen ja kuopiolainen. Hän vietti varhaislapsuutensa
Maaningalla, mutta kävi koulunsa
Kuopiossa ja asui isovanhempiensa
omakotitalossa Rönön saarella. Ylioppilaaksi hän kirjoitti Kuopion lyseosta 1967, samasta koulusta kuin
Martti Ahtisaari 1956.
Ikäheimo työskenteli 1968–75 keskustajärjestöissä, muun muassa Keskustapuolueen kansainvälisten asiain
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Risto Ikäheimo lämmittää savusaunansa Tuusniemen kesämökillä niin juhlana
kuin arkenakin, erityisen hartaasti 19. heinäkuuta.
skeemaigumeeni Johanneksesta, jonka
syvälliset opetukset kolahtivat Ikäheimoon. Seuraavana pääsiäisenä hän
kävi ensimmäistä kertaa uudessa Valamossa Heinävedellä, ja jouluna 1986
hän siirsi kirkonkirjansa luterilaisesta
seurakunnasta ortodoksiseen.
Tapahtumista todistaa pysyvä maamerkki hänen kesämökillään. Mäntyjen keskellä loistaa pyhittäjä Serafim
Sarovilaisen kunniaksi pyhitetty
(1759–1833) rukoushuone eli tsasouna, jossa vietetään joka vuosi 19.
heinäkuuta praasniekkaa eli sujeluspyhimyksen muistopäivää. Ikäheimo
on myös käynyt Venäjällä Serafimin
kotikaupungissa Sarovissa kaukana
Moskovan kaakkoispuolella.
Johdatus ortodoksiksi
”Kirkosta tulee minulle rakas harYksi merkittävä käännekohta ei rastus. Palvelen ainakin lukijana ja
näy Ikäheimon julkisessa ansioluette- jos apu kelpaa, voisin kuvitella tekeväni vapaaehtoistyötä”, Ikäheimo kerlossa.
Hän luki marraskuussa 1985 Hel- too eläkesuunnitelmistaan.
singin Sanomien sunnuntaisivuilta
Anu Seppälän kirjoittaman artikkelin
Timo Siukonen
vanhan Valamon luostarivanhuksesta,

sihteerinä ja kehitysyhteistyökomitean
pääsihteerinä. Vuosina 1979–83 hän
oli kolmen eri puolustusministerin
poliittinen sihteeri sekä 1985 sanomalehti Suomenmaassa politiikan toimittaja.
Hän siirtyi yksityisten puhelinlaitosten liiton viestintäpoliittisen lakimiehen tehtäviin 1985 ja eteni lopulta
tammikuussa 1996 Finnet-liiton toimitusjohtajaksi. Siinä ohessa hän hoiti
toimitusjohtajuutta Radiolinjassa
1988–90 sekä Kaukoverkko Ysissä
1991–94. Marraskuussa 1996 hänet
kutsuttiin Veikkaus Oy:n kehitysjohtajaksi ja hallituksen jäseneksi.

STENROTH-SHOP
Postimerkkivihko 15 €
Vanhaa v 2008 julkaistua Stenroth-käyttelymerkkiä 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
3€
Avaimenperä
5€
10 v juhlalautanen 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.sundman@pp3.inet.fi tai tekstiviestillä
puh. 040 835 7397.
KIITOS! TILAUKSILLASI TUET
SUKUSEURAN TALOUTTA.

Stenroth.net kotisivujen uusi ilme
Stenroth sukuseuran uudet kotisivut ovat kehitettävinä, jotta ne takaisivat entistä toimivammat
jäsenpalvelut ja nopean tiedonvälityksen suvun jäsenille. http://www.stenroth.net sivut toimivat
Yhdistysavaimen palvelimella.
Sivut on suunnitellut ja niitä täydentää viestintätoimikunnan jäsen Leila Korvenkoivu ((N). Tähän
mennessä sivuille on saatu sukuseuran hallintoa, sääntöjä, sukuseuraan liittymistä ja julkaisuja koskevaa
aineistoa.
Kivenjuurien arkistointi sivuille on aloitettu tuoreemmista lehdistä, mutta myös varhaisimmat lehdet
tallennetaan sinne myös uudempien jäsenten tutkittaviksi. Samoin etsitään kuvagallerialle toimivaa
ratkaisua. Sivuilla on myös jäsenhuone, jonne pääsee vain salasanan avulla.
Palautelinkki toimii kaikenlaisten toiveiden ja aloitteiden lähettämistä varten. Leila jatkaa toistaiseksi
kotisivujen ylläpitoa ja odottaa palautepostia kotisivujen käyttäjiltä. Hänet tavoittaa mös sähköpostilla
leila.korvenkoivu@welho.com.
Kotisivulle haetaan pätevää ja tehtävään sitoutuvaa, mielellään sukuseuran toimintaa tuntevaa
vastuuhenkilöä ylläpitäjäksi.
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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 2012 ja 2013 on 20 €, nuorisojäsen 0 €. Pankki Handelsbanken 313130-1246594.

vuosi
Jäsenmaksu
Nuorisojäsen

15.5.2012

20,00 €
0,00 €

