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Sukuseuralle isännänviiri
Kuvataiteilija Vesa Toukomaa on suunnitellut Stenroth sukuseuran

isännänviirin ja pöytästandaarin.
Viiri yhdistää symbolina haltijansa sukuun ja sukujen yhteisöön.

Sukuseuran yhtenäisyyttä ja yhteenkuuluvuutta luovana on pöytästandaari
arvokas, värikäs ja näyttävä tunnus kirjahyllyjen, takanreunusten ja
tilojen somiste ja erinomainen lahjaesine.

Isännänviiri liehahtelevana tuulen merkkinä talon tai mökin pihamaalla
ja suvun kokoontumisten yhteydessä lippusalossa, siitä tunnuksen
omakseen tunnistava tietää olevansa oikeassa seurassa. Luonnonvihreässä
mielenmaisemassa ja tunnuksen kiehkuroissa kuvastuu stenrothilaisen
vänrikin henki Ruotsi-Suomen armeijan väreissä ja kuljettaa historiaa
kohti sinivalkeaa Suomea.

HANKI NYT OMA VIIRISI!
Pöytästandaarin hinta 30 euroa kpl, isännänviirin hinta 60 euroa kpl.
Tilaa näin:
Kun olet varma hankinnastasi, ilmoita sitova ostopäätöksesi ja

kappalemäärät ostajarekisteriin. Maksa tilauksen ennakkomaksu
15.3.2013 mennessä puolet hankinnan arvosta ja loput kun lunastat
viirit Erik325v -juhlassa 18.5.2013. Ei toimituksia ennen Erikin juhlia.
Ennakkovarausten maksuosoite: Stenroth sukuseura ry, Handelsbanken
 313130-124659.

Muistathan jäsenmaksun!
Jäsenyytesi on tärkeä sukuseuran toiminnalle ja Kivenjuuret-lehden

ilmestymiselle. Ohjeet jäsenmaksun suorittamisesta ja pankkisiirtolo-
makkeen löydät lehden takasivulta.

Aikansa kullakin
Kuusi vuotta sitten otin vetovastuun Kivenjuurista. Jo sitä ennen

kirjoittelin muutamia sukujuttuja Hannu Sariolan päätoimittamaan
lehteen. Kuluneet vuodet ovat olleet todella mielenkiintoista perehtymistä
Erik Stenrothin jälkeläisiin, laajaan sukuun ja kaksitoistavuotiaan
sukuseuran vireään toimintaan.

Lehti on minun aikanani noudattanut kutakuinkin samaa linjaa: juttuja
sukuseuran tapahtumista ja suvun keskeisistä henkilöistä, monenlaisista
taitajista, kulttuuripersoonista ja taiteilijoista, nuorista ja vanhemmista
 tavallisia ”rivisukulaisia” unohtamatta. Syntyi muutama laajasti suvulle
levinnyt numero ilmoitustuottojen tuella, mutta useimmat jäivät vaati-
mattomiksi jäsenlehdiksi sukuseuran talouden puitteissa.

Viestintätoimikunta pähkäilee parhaillaan lehden jatkoa: uusi päätoi-
mittaja, uudenlaisia ajatuksia lehden linjasta, sisällöstä ja kenties
typografiastakin. Timo Siukosen kokoama lista suvun toimittajista ja
tiedottajista on yllättävän pitkä. Uskoisin siitä jatkajan löytyvän.

Näin julistan päätoimittajan paikan haettavaksi!
Aika aikaa kutakin ja aikansa kullakin, niin myös minulla. Toki olen

vielä varmasti sukujuttujen kanssa tekemisissä jo puolisoni kiinnostavien
Cappelen- ja Wegelius-sukujen ansiosta.

   Kiittäen mielenkiintoisista vuosista toivotan kaikille stenrothilaisille
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Sukuvuotta 2013!

Jaakko Pihlaja
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Stenroth-sukuseuran vuosikokous 2012 järjestettiin
Lautsian kartanossa Hauholla kesäkuun alussa. Liekö
ollut paikan valinta, ei-kiinnostava ohjelma vai jokin muu
syy, sukuväkeä oli vain kourallinen verrattuna aikaisempiin
sukutapaamisiin. Tämä herättää meidät hallituksen jäsenet
tarkistamaan virallisten sukutapaamisien suunnittelua.
On tärkeää saada teidät Kivenjuuret-lehden lukijat eli
sukuseuran jäsenet sekä suvun muut jäsenet kertomaan
omat mielipiteenne yhteisten sukutapaamisien merkityk-
sestä ja paikan valinnasta. Lähettäkää sähköpostia suku-

seuraan, otamme sitä
mielellään vastaan.
Alla yhteystiedot.
 Stenroth-suvun verk-
kosivuilla emme va-
litettavasti voi yllä-
pitää ainakaan tässä
vaiheessa avointa kes-
kustelupalstaa roska-
postiongelmien ja häi-
rintälinkkien vuoksi.

Kesän vuosikoko-
ukselle valmistetut
sääntöuudistukset ei
katsottu olleen vielä
riittävät, siksi koko-

uksessa nimettiin sääntötoimikunta jatkamaan uudistus-
työtä. Sääntötoimikunta on jo kokoontunut kaksi kertaa
lehden ilmestymiseen mennessä. Uudet sääntöehdotukset
tulette näkemään kevään aikana verkkosivuillamme
www.stenroth.net.  Seuraavassa vuosikokouksessa 2014
ne käsitellään uudelleen ja toivottavasti voidaan vahvistaa.

Vuosikokouksen toinen merkittävä asia oli hallituksessa
tapahtuneet henkilövaihdokset. Sukuseuran perustamisesta,
vuodesta 2000 alkaen, Olavi von Bell on hyvin ansiokkaasti
edustanut hallituksessa Henrikin sukuhaaraa. Hänen
tilalleen valittiin veljenpoika Theo von Bell. Toinen
vaihdos oli Saran sukuhaarassa. Sirpa Hanhela jäi pois
hallituksesta ja hänen tilalle valittiin Risto Ikäheimo.
Olaville ja Sirpalle kiitokset pitkäaikaisesta hallitustyöstä.

Risto Ikäheimo on juristi, mikä on tärkeää ja helpottaa
hallitustyötä. Theo von Bell on insinööri ja opettaja
Högskolan Arcadassa. Hän edustaa suvun ruotsinkielistä
osaa.

Nyt on aika hiljentyä adventtiin ja joulun odotukseen.
Ohjelmatoimikunta oli järjestänyt suvun jäsenille advent-
tijuhlan marraskuun lopulla ortodoksisessa Kulttuurikeskus
Sofiassa Vuosaaressa Helsingissä. Siellä voimme aloittaa
suureen juhlaan valmistautumisen.

Marjatta Salonen
marjatta.salonen@welho.com

Puheenjohtajan mietteitä

ERIK 325 tapahtuma Erikin päivänä 18.5.2013 Jämsässä
Ohjelmaehdotus

Paikkaehdotus Hinkkalan kartano
Päivällä
klo 11.45 ”Viiristä isännän tuntee”
klo 12.00 Stenroth isännänviirin juhlallinen ensimmäinen salkoon veto
klo 12.15 Puhe Viirille
klo 13.00 Lounas
Iltapäivällä  luentosalissa
klo 14.00 Pertti Toukomaa: ”Mitä tiedämme Erikistä?”sukusalapoliisin tutkimusten kuulumiset
klo 15.00 Anto Leikola: ”Millainen oli Suomi Erikin aikana?”
klo 16.00 Erikin syntymäpäiväkahvit
klo 17.00 Sukuseuramme eilen-tänään-huomenna
Illalla
klo 18.30 Illallinen, jossa on ohjelmaa.
Muuta ohjelmaa
SGO: ”Puttaustapahtuma”

Tapahtumapaikka, ellei ohjelman kohdalla toisin mainita, ja tarvittaessa majoituspaikka, on Hotelli Jämsä.
Muut tapahtumapaikat, esim. kartanot tms. selvitetään kun tapahtumaketjua rakennetaan ja julkaistaan
sukuseuran nettisivuilla ja kohderyhmäpostissa helmikuussa 2013.

Osallistumismaksu 30 euroa sisältää: ohjelma + lounas + päiväkahvit
Osallistumismaksu 60 euroa sisältää: ohjelman ja illallistilaisuuden
Majoitus Hotelli Jämsä 1-hh 75,00 2-hh 85,00 
Majoitusvaraukset ja -asiat hoitaa jokainen itse.
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Sukusymposium ja
näyttelyt

Stenroth sukuseuran vuosikokous-
tapahtumat 2012 keskittyivät Hauhon
historiallisiin maisemiin, Lautsian
kartanoon, jonne osanottajia kertyi
vain valitettavan vähän verrattuna
aikaisempiin vuosijuhliin. Läsnä ol-
leille tapahtumat olivat silti perin an-
toisia niin sukuseurapäivänä lauantai-
na 9.6. kuin sunnuntaina 10.6.

Lauantain sukusymposiumissa his-
toriatoimikunnan jäsen Pertti Touko-
maa (H) kertoi uusinta tietoaan Erik
Stenrothista ja hänen taustastaan. Päi-
vän toinen mielenkiintoinen aihe oli
Maija Sarasteen (K) esitelmä isoisänsä
Berndt Sarlinin (1886-1971)  merkil-
lisestä elämästä Afrikassa hedelmän-
viljelijänä. Työ siellä oli raskasta ja
taloudellisesti vaikeaa. Hänen vaiheis-
taan oli mukana runsaasti kuva- ja
asiakirja-aineistoa näytelynä.

Molemmista esitelmistä saanemme
myöhemmin lukea tarkemmin Kiven-
juurista ja sukuseuran nettisivuilta.

Suvun jäsenten kokoamissa näyt-
telyissä oli esillä Olavi von Bellin (H)
postimerkiharrastuksen tuloksia ja
kokemuksia. Hannu Kekoni (N) esit-

teli pienoismalliharrastustaan, ja esillä
oli myös näytteitä stenrothilaisten
kirjailijoiden teoksista.

Vuosikokouspäivä
Vuosikokouspäivänä sunnuntai-

aamuna 10. kesäkuuta sukumme jäse-
niä kokoontui Hauhon keskiaikaiseen
kivikirkkoon jumalanpalvelukseen.
Saarnan piti sukumme jäsen rovasti
Paavo Pinomaa (K). Jumalanpalve-
luksen jälkeen suntio esitteli meille
kirkkoa.

Kirkon kuorissa oli sukuumme liit-
tyvän Charpentierin suvun sukuvaa-
kuna. Charpentier-suku on Erikin po-
jan Nilsin vaimon  sukua. Hänen
molemmat veljensä vaihtoivat nimen-
sä Charpentieriksi. Suvulla on ollut
Hauholla Hahkialan kartano, jossa
Charpentierit ovat asuneet vuosisatoja.

Normandialainen Toussaint Char-
pentier (s. 6.3.1611 Pavilly, Norman-
dia) astui vuonna 1630 Ruotsin palve-
lukseen ja seurasi Axel Oxenstiernaa
Erfurtiin, missä kuningas Kustaa II
Adolf otti hänet palkkasoturikseen.
Charpentier oli Savonlinnan komp-
paniansa vänrikki 1639, kapteeniluut-
nantti 1643, kapteeni 1646, majuri

1657 ja viimein 1660 everstiluutnantti
Turun läänin ratsuväkirykmentissä.
Hänet aateloitiin vuonna 1664 ja mer-
kittiin Ruotsin ritarihuoneeseen nu-
merolla 765. Charpentier erosi palve-
luksesta 1678 ja sai eläkettä vuodesta
1681. Vuonna 1683 Charpentier
vetäytyi omistamalleen Hahkialan
kartanolle, missä eli kuolemaansa

Sukuseura historiallisissa
Hauhon maisemissa

Charpentierin sukuvaakuna.
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4.10.1683 saakka. Hänet haudattiin
vasta 20.6.1697 Hauhon kirkkoon,
missä hänen vaakunansa myös on.

Toussaint Charpentier otti osaa
1648 taisteluihin Saksassa, 1656-59
Puolassa sekä kunnostautui 1656 Rii-
an piirityksessä vangitsemalla lukuisia
venäläisiä. Hän sai 1651 Hahkialan
kylän säterikseen.

Vuonna 1773 Claes Robert Char-
pentierin kuoltua aatelisarvo siirtyi
naislinjan kautta sisarenpoikien
L'Eclair -suvulle. Everstiluutnantti
Robert Charpentier (1662–1710) maa-
lautti aikoinaan taulun "Kristus ristil-
lä", joka 1695 ripustettiin Hauhon
kirkkoon. Charpentier-suvulla Hah-
kialan kartano oli vuoteen 1963 asti.
Tämän jälkeen se oli pitkään Keskon -
opetus- ja koetilana. Nykyisin Hah-
kiala on Karl Fazerin omistuksessa.
Uuden isännän myötä Hahkialan kar-
tano on paitsi asuin- myös matkai-
lukäytössä. Siellä pidetään kesäisin
myös  Hauhon musiikkijuhlien kama-
rikonsertteja.

Kirkon esittelyn jälkeen nautimme
kirkkokahvit kirkon pihapiirissä. Kir-
kolta siirryimme takaisin Lautsian
lomakeskukseen nauttimaan sukulou-
nasta ennen varsinaista sukuseuran
vuosikokousta. Vuosikokous pidetään

joka toinen vuosi ja kokouksessa hy-
väksyttiin kahdelle vuodelle toimin-
tasuunnitelmat ja talousarviot sekä
hyväksyttiin kahden kuluneen vuoden
tilit ja toimintakertomukset.

Lisäksi valittiin sukuseuran halli-
tuksen erovuoroisten jäsenten tilalle
uusia ja -  osaksi samat henkilöt. Hal-
lituksen puheenjohtajana jatkaa Mar-
jatta Salonen (K), sihteerinä Liisa

Sjöblom (N), rahastonhoitajana Hele-
na Kinanen (H) ja uusina hallituksen
jäseninä Theo von Bell (H) ja Risto
Ikäheimo (S). Vanhoina jatkavat Satu
Mehtälä (N), Maaria Puupponen (K)
ja Jan Sundman (S). Sukuseuran ak-
tiivisia jäseniä oli paikalla toistakym-
mentä.

Liisa Sjöblom

Kirjailija Marja Salmelan (Maria Sten-
rothin) romaaneihin pääsi tutustumaan
näyttelyssä.

Suvun jäsenet Olavi von Bell ja Hannu
Kekoni esittelivät harrastuksiaan.

Paavo Pinomaa (oik) ja Oavi von Bell Hauhon kirkossa.

Maija Saraste kertoi isoisänsä Berndt Sar-
linin värikkäästä elämästä afrikassa.
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von Bellin sukuhaara toimii vahva-
na Stenroth sukuseurassa. Olavi
”Oku” von Bell jätti paikkansa ja
houkutteli veljenpoikansa Theo von
Bellin, 61, (T 2192) jatkamaan halli-
tuksessa, serkkunsa Helena Kinasen
kanssa Henrikin sukuhaaraa edusta-
massa.

”Aloitan mielenkiinnolla, mutta
pitää syventää sukutietoa tälle isoisän
äidin suvun puolelle. Itse en ole pe-
rehtynyt sukututkimukseen, johon
pikkuserkkuni Anders on von Belleis-
tä paneutunut ja lähettää tarinoita. Isä
Antero on myös paljon kertonut lähi-
suvusta, joten sen tunnen paremmin.”

”En tiennyt miten laaja Stenrothien
suku on. Nyt vanhemmiten on tullut
enemmän kiinnostuneeksi taustoista,
mistä olemme kotoisin ja miten tänne
olemme tulleet. Sukukirja on hyvä,
josta voi luntata välillä ja päästä sy-
vemmälle tälle puolelle sukua.”

Skotlannista Danzigin kautta Ve-
näjälle ja Suomeen kiertänyt, Saksassa
aateloitu suku on varsin tiivis ja suku-
yhteydet hyvin tunteva. Runsas vuosi
sitten kesällä suku teki matkan Edin-
burgiin ja suvun kantasijoille Coupar
Angusiin, siellä 1160 rakennetun sis-
teriläisluostarin raunioille.

Theo von Bell on toiminut 31 vuot-
ta ammattikoulunopettajana ja nykyi-
nen työpaikka on Yrkesinstitutet Prak-
ticum Helsingin Arabianrannassa.
Elektroniikkainsinöörin oppiaineina
ovat luonnollisesti elektroniikka ja
sähköoppi. Eläkeikään on neljä vuotta.

Äidin perintöä Sottungasta ja kou-
luista on ruotsinkieli: ”Minä puhun
lapsille ruotsia ja he vastaavat suo-
meksi, se on luonnollista”, hän toteaa.

Perhe asuu Keravalla, vaimo Tuire,
kaksi tytärtä Heidi ja Eva ja poika
Niklas, jotka kaikki ovat pankkialalla,
Niklaskin valmistuu piakkoin ekono-
miksi.

Theo von Bell jatkaa Okun perintöä

Theo von Bell poseeraa sukuvaakunan ääressä.

Tulevaa ohjelmaa
PÄIVÄ MIKKELISSÄ
la 16.3.2013

Klo 13.00 opastettu vierailu Pää-
majamuseossa.

Klo 16.30 ravintola Holvissa ”Hol-
vin buffet”. Läsnä ravintolan omistaja
Tuukka Savisalo (H, T 1544).

Klo 19.00 Mikkelin teatterissa:
Jaroslav Hasek: Sotamies Svejk. Oh-
jaus Snoopi Sirén.  Rooleissa: Risto
Kopperi, Tuuli Anikari, Jimmy Airak-
sinen, Janne Kyyhkynen, Anu Pekka-
rinen, Ismo Sievinen, Tuomas Turkka,
Marjaana Viitanen, Vintte Viitanen
ja Joose Mikkonen.

Osallistumismaksuun 35 euroa
sisältyvät vierailu Päämajamuseossa
ja teatterilippu Sotamies Svejkiin vä-
liaikatarjoiluineen. Osallistumismak-

sut maksetaan 1.3.2013 mennessä
sukuseuran tilille.

Buffetpäivällisen hinta on 25 euroa
ja maksetaan ravintolassa.

Ilmoittautumiset ja buffetpöytä-
varaukset 1.3.2013 mennessä:
jan.sundman@pp3.inet.fi tai teksti-
viestillä 040 8357397.

Kiinnostaako yhteisbussikyyti Hel-
sinki-Mikkeli-Helsinki? Kyydin hinta
edestakaisin 40 euroa. Paikkavarauk-
set bussiin jo 25.2.2013 mennessä.
Kyyti toteutuu, jos ilmoittautujia on
15 henkilöä. Kyytimaksut kerätään
bussissa.

ERIK STENROTH 325v
TAPAHTUMA la 18.5.2013

Katso sivu 3.
Syyskuussa Syysretki? Kohdetoivei-
ta odotetaan kevään aikana?

Marraskuussa la 23.11.2013 Joulu-
kahvitilaisuus.

Ilmoittautumiset tilaisuuksiin, ideat
ja palaute:
jan.sundman@pp3.inet.fi tai teksti-
viestillä 040 8357397.

Pyydetyt ennakkomaksut Stenroth
sukuseura ry:n tili Handelsbanken
313130-1246594. Maksuihin mukaan
maksajan tiedot ja mitä maksetaan.
Kiitos.

Ilmoita yhteystietosi Ohjelmatoi-
mikunnan ylläpitämään ”st-aktiivien”
sähköpostiosoiterekisteriin tai perin-
teisen ”kustinpostin” osoiterekisteriin,
saat ajantasaiset tiedot ohjelmastamme
nopeammin. Kiitos.

www.stenroth.net – siellä on hyvä
visiteerata!
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Risto Ikäheimo hallituspaikalle
Tulin suureksi hämmästyksekseni

valituksi Stenroth-sukuseuran halli-
tukseen kesällä 2012 pidetyssä yhdis-
tyksen vuosikokouksessa. Yritän ker-
toa jotakin itsestäni, vaikka se on
vaikeaa.

Ikäheimot ovat Stenrothien Saran
sukuhaaraa. Omat juureni ovat fyysi-
sesti vankasti Savossa. Lähisukuni
isän puolelta on Maaningalta, isänäi-
tini puolestaan on Pielaveden Tikka-
sia. Äitini on kuopiolaisia.

Synnyin Kuopiossa, kävin kouluni
pääosin Savossa. Erityisen lämpimät
muistot minulla on kahdeksasta vuo-
desta 1959–1967 Kuopion Lyseossa,
tuossa tänä vuonna140 vuotta täyttä-
neessä opinahjossa. Minun on tunnus-
tettava, että kuulun siihen joukkoon,
joka piti koulunkäynnistä – en tosin
aina.

Olin nuorena aktiivi ylioppilaspo-
litiikassa,  Pohjola-Nordenin nuoriso-
liitossa ja monessa muussa järjestössä.
Aktiivisuus oli koitua oikeustieteen
opintojeni tuhoksi, sillä jäin työelämän
”koukkuun”. Lopulta valmistuin ja
aloitin uuden vaiheen työelämässä.

Työskentelin alueellisten puhelin-
laitosten etujärjestössä Puhelinlaitos-
ten Liitto ry:ssä, myöhemmältä ni-
meltään Finnet-liitossa ”lobbarina”
vuosina 1985-1986. Siinä sivussa sain
aitiopaikalta seurata Radiolinja Oy:n
syntyä ja toimia myös Kaukoverkko
Ysi Oy:n ensimmäisenä toimitusjoh-
tajana. Kokemuksia karttui, kun
yhdessä teimme hartiavoimin töitä
Suomen telekentän liberalisoinnin
puolesta, tässä myös onnistuen.

Vuoden 1996 marraskuussa siirryin
Veikkaus Oy:n palvelukseen. Sain
uusia mielenkiintoisia haasteita hen-
kilöstön kehittämistehtävissä ja yhtiön
ensimmäisen yhteiskuntavastuuohjel-
man laadinnassa.

Aika kuluu nopeasti ja kuin huo-

maamatta.
Olin vuoden 2005 keväällä käy-

mässä ortodoksisen kirkon arkkipiispa
Leon ”omalla paikalla” Pielavedellä.
Kysyin, nauraako hän, jos haen tuol-
loin haettavana ollutta lainoppineen
kirkkoneuvoksen virkaa Kuopiossa.
Arkkipiispa kielsi nauravansa jakehot-
ti minua hakemaan tointa.  Kesä-
kuussa 2005 Suomen ortodoksinen
kirkollishallitus valitsi minut. Kirkko-
neuvoksen tehtävän otin vastaan
1.1.2006. Tästä työstä jäin eläkkeelle
1.8.2012 lukien täytettyäni kuluvan
vuoden heinäkuussa 63 vuotta.

Nyt hahmotan, miten voi olla hyö-
dyksi ja avuksi muille ihmisille. Työ-
järjestykseeni kuuluu niin opintoja
kuin myös vapaaehtoistyötä.

Stenroth-sukuseuran toiminnasta
minulla on toistaiseksi vain hyvin
  pintapuolinen kuva, sillä en tunne
riittävästi taustaa eli miten ja miksi
tähän on tultu. Hallitustyöskentelystä
minulla on kokemusta vain yhden
kokouksen verran. Pyrin olemaan
avuksi siinä, missä pystyn järjestöko-
kemukseni ja esikaupunkilaisjuristin
järjenjuoksullani.

Ensivaikutelmani on, että toimin-
nassa on hyviä ja vilpittömiä ihmisiä.
Vuosien saatossa pinnalle on kertynyt
hieman pölyä. Se on saatava pois, sillä
muuten uutta ei voida luoda.

Risto Ikäheimo
(S, T 4001)

Risto Ikäheimo hyödyntää lakimieskokemustaan vapaaehtoistyössä.
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Kulttuuriretki Tuusulaan

8  Kivenjuuret 2/2012

Suvun kevätretki Tuusulanjärven
maisemiin ja naapurikunnassa sijait-
sevaan Raalan kartanoon 19.5.2012
tarjosi virkistävän ja antoisan tieto-
paketin alueen monista menneistä
kulttuurivaikuttajista
ohjelmaräätäli Jan
Sundmanin ansiosta.
Hän oli ideoinut hie-
nosti perinteisen Tuu-
sulanjärven ympä-
ristössä sijainneiden
turistikohteiden rin-
nalle vierailun myös
Nurmijärven kunnassa
sijaitsevaan Raalan
kartanoon.

Tutun joululaulun
”Kello löi jo viisi” sä-
veltäjä R. Raala on
Stenroth-sukuun kuu-
luva Berndt Sarlin
(1886-1971). Hän oli syntynyt Raalan
kartanossa, sillä hänen äitinsä Hanna
os. Weckström oli Raalan kartanon
omistaneiden Adlercreutzien kasvat-
titytär. Sarlinien perhe asui jonkin
aikaa kartanossa. Raalan kartano siir-
tyi Adlercreutzeilta vuonna 1909 Pal-
hon suvun omistukseen. Yli sadan

vuoden takaiset sukusiteemme karta-
noon lämmittivät nykyisiä omistajia
Kristi ja Veikko Palhoa niin paljon,
että vieraanvarainen pariskunta avasi
kotinsa ovet meille, täysin tuntemat-

tomille ihmisille. Saimme tutustua
kartanoon ja kuulla säveltäjän pojan-
tyttären Maija Sarasteen esityksen
kartanon historiasta ja isoisästään.
Kartanon historiaan liittyy myös lä-
hellä asunut Aleksis Kivi. Asiasta voi
saada lisätietoja googlesta.

Tuusulanjärven kierrokselle saim-

me bussiin mukaan alueen virallisen
oppaan, joka tiesi ”kaiken” kierrok-
semme kohteista. Emme käyneet Erk-
kolassa, Juhani Ahon kodissa, Aleksis
Kiven kuolinmökissä, Syvärannan
Lottamuseossa, Järnefeltin Suviran-
nassa emmekä Tuusulan kirkossa,
mutta ohikulkumatkalla näimme ne
ja saimme kuulla niiden tarinat ja
historian. Sen sijaan kävimme Halo-
senniemessä ja tutustuimme talon op-
paan mukana taiteilija Pekka Halosen
kansallisromanttiseen kotiin ja puu-
tarhaan. Saimme kuulla tarinoita per-
heen elämästä ja vaiheista Tuusulassa.

Ainolassa

Retken lopussa vierailimme Sibe-
liuksen ihanassa, tunnelmallisessa
Ainolassa, jonne toinen Ainolan op-
paista toivotti meidät tervetulleiksi
soittamalla Sibeliuksen pianomusiik-
kia talon isännän flyygelillä. Ainolan
on suunnitellut arkkitehti Lars Sonck
ja se valmistui vuonna 1904. Se oli
ensin yksikerroksinen hirsirakennus,

johon myöhemmin li-
sättiin yläkerta. Nykyään
talo on valtion omistuk-
sessa. Vierailijat pääsevät
vain talon alakertaan, jossa
olohuone, ruokasali ,
isännän työhuone, tupak-
kahuone ja suuri keittiö
sekä apulaisen huone.
Yläkerta ei ole yleisölle
avoin, sillä sen portaat
eivät kestä suurten ih-
mismäärien kulkua. Tu-
tustuimme myös Aino
Sibeliuksen ylpeyden
kohteisiin, puutarhaan
sekä saunaan, joka oli
tärkeä pesu- ja pyykki-

huone. Ainola on vaikuttava paikka,
jossa voi aistia suuren mestarin mer-
kityksen.

Ainolan alueella olevassa kahvilas-
sa saimme nauttia erinomaisia leivok-
sia ja vaihtaa kokemuksia.

Marjatta Salonen

Tuusulan retken osanottajat Raalan kartanon portailla.

Raalan kartanon nykyinen isäntä Veikko Palho (oik) esitteli
kartanoa vierailleen.



kivenjuuret_29_sivut_3-18 7.12.2012 01:00 Page 7 

Composite

C M Y CM MY CY CMY K

Kivenjuuret 2/2012  9

Tuusulan retkellä Maija Saraste
(K, T 152) kertoi  laajasti Raalan
kartanon historiaa. Tässä hänen esi-
tyksestään lyhennelmänä isoisän
Berndt Sarlinin (K, T 150) vaiheet
kartanon ympäristössä:

Raala on nimenä hämärästi tuttu
useimmille suomalaisille. Voi kuiten-
kin olla, että jos satunnaisilta suo-
malaisilta kysyisi, mitä he tietävät
Raalasta, jäisi vastausta vaille. Nur-
mijärveläiset ja tuusulalaiset tuntevat
toki Raalan kylän, koulun ja kartanon.
Joillekin voi myös juolahtaa mieleen
tuttu joululaulu Joulukirkkoon eli Kel-
lo löi jo viisi, jonka säveltäjäksi on
merkitty salaperäinen R. Raala.  Voi
olla, että etenkin vanhemmalle väelle
mieleen tulee muitakin saman sävel-
täjän lauluja, joululauluja, lastenlau-
luja tai joitakin hartaita sävelmiä.
Harva kuitenkaan tietää sitä, että R.
Raala ei ole laulujen säveltäjän oma
nimi vaan nimimerkki. Säveltäjän
oikea nimi on Berndt Sarlin, joka otti
taitelijanimensä rakkaan syntymäpaik-
kansa, Raalan kartanon mukaan. R.
Raalan nimellä Berndt Sarlin julkaisi
1910-luvulla yli 300 laulua.

Berndt Sarlin on siis syntynyt Nur-
mijärvellä Raalan kartanossa. Sten-
rothin sukuun Berndt liittyy siten, että
hänen isoisänsä, Bernhard Kristfrid
Sarlin (1828-1906) avioitui Saarijär-
ven kirkkoherran David Roschierin
tyttären Amanda Kristiinan (1829-
1868) kanssa, jonka isoisän äiti oli
Margareta Katarina Stenroth, Erik
Stenrothin tytär. Berndt Sarlin toimi
säveltäjänä, näyttelijänä, kustantajana,
tehtaanomistajana ja kirjanpitäjänä
Helsingissä, Hämeenlinnassa ja Vii-
purissa. Kiehtovin vaihe hänen elä-
mässään oli kymmenen vuoden aika
hedelmätarhurina Etelä-Afrikassa.
Nyt en kuitenkaan kerro Berndt Sar-
linin Afrikan ajasta tai teatteriurasta
vaan hänen syntymäpaikastaan Raalan
kartanosta.

Isoisäni vanhempien,
Hannan ja Johnin, tarina

Tammikuussa 1859 syntyi Helsin-
gissä tyttö, joka sai nimekseen Johan-
na Weckström (myöh. Hanna 1859-
1940). Kirkonkirjojen mukaan hänen
vanhempansa olivat kammantekijä
Herman Weckström (1813-1870) ja
Katarina Idström (1821-1859). Her-
man ja Katarina eivät olleet naimisis-
sa. Katarina kuoli pian tyttären syn-
tymän jälkeen ja Herman Weckström
muutti saman vuoden lokakuussa Nur-
mijärvelle. Herman oli hankkinut it-
selleen kirkonkylän liepeillä sijaitse-
van Ali-Iivarin tilan. Ei ole tietoa,
miksi Herman Weckström muutti
Nurmijärvelle, jonne hänellä ei ollut
tiettävästi mitään yhteyksiä. Syy
muuttoon saattoi olla Hanna-tyttöön
liittyvät järjestelyt. Raalan kartanon
isäntäpari, Engelbert ja Matilda Ad-
lercreutz päättivät nimittäin ottaa
Weckströmien tyttövauvan kasvatti-
lapsekseen. Huhujen mukaan Hanna
oli todellisuudessa Engelbert Adler-
creutzin avioton lapsi.

Hanna kasvatettiin oikean karta-
nontyttären tavoin. Hänellä oli oma
lastenhoitaja sekä myöhemmin koti-
opettaja, jonka johdolla hän opiskeli
ranskaa ja pianonsoittoa. Hän sai
myös aikansa parhaan koulutuksen
Helsingin ruotsalaisessa tyttökoulussa,
Svenska Fruntimmerskolanissa.

Alussa mainitsemieni Bernhard
Kristfried Sarlinin ja Amanda Kristii-
na Sarlinin poika, John Sarlin, oli
opiskellut maanmittausta Helsingin
Polyteknillisessa opistossa. 1870-
luvun lopulla hän saapui maanmittaus-
apulaisen töihin Raalan kartanoon.
Kun nuori ja komea John Sarlin tuli
Raalaan, kerrotaan koko kartanon
naisväen ihastuneen häneen. Mutta
John näki vain kauniin ja lahjakkaan
Hannan. Myös Hanna rakastui Johniin
ja pian nuoret kihlautuivat. Adler-
creutzin pariskunta oli hyvin kiintynyt

Johniin ja arvosti tätä suuresti, joten
kihlaus oli heille mieluisa asia. Kun
kartanon isäntä kuoli vuonna 1881,
Matilda-rouva ehdotti, että John jäisi
hoitamaan Raalan kartanoa. Adler-
creutzien oma poika Anders (1868-
1911) oli tuolloin vasta kaksitoista-
vuotias.

Niinpä John keskeytti opintonsa
Polyteknillisessä opistossa ja John ja
Hanna viettivät Raalassa häitä. Hää-
lahjaksi he saivat Hannan kasvattiäi-
diltä mm. Pietarista hankitun taffeli-
pianon. Nuoripari asettui asumaan
kartanon vanhaan päärakennukseen.
Perheeseen syntyi neljä lasta, Valborg
(myöh. Härkönen, 1882-1947), Georg
(1884-1952), Berndt (1886-1971) ja
Mathilda (myöh. Hyvärinen, 1890-
1986). Myöhemmin Raalan ajan jäl-
keen perheeseen syntyi vielä kolme
lasta.

Kun Anders Adlercreutz varttui,
oli tilanhoitajan aika siirtyä muualle,
kahta isäntää ei tilalle mahtunut. Niin-
pä John Sarlin lopetti työt kartanossa,
jatkoi opintojaan Polyteknillisessä
opistossa, josta hän valmistui maan-
mittausinsinööriksi. John Sarlin sai
vakituisen toimipaikan Mikkelistä,
jonne perhe muutti vuonna 1893.

Mikkeliin muuton jälkeenkin Sar-
linin perheellä oli tiiviit suhteet Raalan
kartanoon. Matilda-mamma suhtautui
kasvattityttärensä lapsiin kuin omiin
lapsenlapsiinsa. Perheenisä oli työnsä
tähden paljon virkamatkoilla ja lasten
kasvatus jäi äidin harteille. Sekä Han-
nan että Matildan kannalta oli muka-
vaa, että Sarlinin lapset viettivät äitinsä
kanssa kesät ja muutkin loma-ajat
rakastamassaan Raalan kartanossa
Matilda-mamman hellässä hoivassa.
Kartanossa, sen puutarhassa ja ym-
päröivissä metsissä oli kaikki, mitä
lapset suinkin saattoivat toivoa. Lo-
mienvietto Raalassa jatkui aina vuo-
teen 1904 asti.

Maija Saraste

Raalan kartano ja Sarlinit
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Tapiolan pääjohtajana
vuodesta 1987 toiminut
Asmo Kalpala, 62, (K, T
170) on Stenroth-suvun
tunnetuimpia yritysjoh-
tajia. Vuoden 2013 alussa
hän jättää pääjohtajan
tehtävät, mutta jatkaa
Tapiolan, nykyisen Lähi-
Tapiolan hallituksen jä-

senenä sekä AMICE:n,
eurooppalaisten keskinäis-

ten ja osuustoiminnallisten
vakuutusyhtiöiden etujärjestön
presidenttinä kesäkuuhun

saakka. Etujärjestöön
kuuluu yli 1000

yhtiötä.
Kesäkuun
lopussa
hän jää
eläkkeelle.

Asmo Kalpalan hienostunut persoona ja hänen hiljainen
puhetapansa kertovat epätavallisesta yritysjohtajasta. Hän
on kuuntelija, ihmistä ymmärtävä ja hän on uusiin olo-
suhteisiin hakeutuva ja niihin sopeutuva. Hän on maail-
mankiertäjä, jolle vauhti, rytmi ja moottoriurheilu toimivat
vastapainona kiihkeälle liike-elämälle. Urheilu ja vauhti
ovat olleet hänen elämässään mukana lapsesta alkaen.

Moottoriurheilu kodin perintöä

1950-luvulla ”kaikki” tunsivat Asmon isän Osmo
Kalpalan ja tämän veljen Einon. Veljekset olivat monena
vuonna Jyväskylän suurajojen mestareita, Osmo ratissa
ja Eino kartanlukijana. Samaan aikaan he olivat myös
alppilajien, pujottelun, suurpujottelun ja syöksylaskun

Suomen mestareita. Tähän vauhtiin Asmo tottui pienestä
pitäen, ja hän oli veljensä Martin kanssa usein katsomassa
isän menoa jäärata-ajoissa ja maarata-autokilpailuissa. Jo
kolmevuotiaana hän oli isän mukana pujotteluleirillä
Vuokatissa. Autot ja moottoriurheilu tulivat Asmolle
tutuiksi, kun isä testasi autoja moottorilehteen. Perheen
omatkin autot vaihtuivat pari kertaa vuodessa. Myös
mikroautot, mopot ja skootterit tulivat Asmon elämään
varhain. Autoilla hän ajoi Keimolassa ja kesäpaikan
pikkuteillä jo ennen ajokortti-ikää. Isän esimerkin mukai-
sesti hän innostui myös alppilajeihin, joissa hänellä on
seitsemän SM-mitalia eri ikäluokissa.

   Asmon moottoripyöräily alkoi 1967, kun hän isänsä
avustuksella sai ostaa turenkilaisesta liikkeestä Dukati
450 D -moottoripyörän yhdessä Martti-veljensä kanssa.
Pyörää hän oli käynyt ihailemassa  Turengin laskettelu-
matkojen yhteydessä. Moottoripyöräily sai kuitenkin
ikävän lopun, kun eräs tuntematon moottoripyöräilijä
kerran lähti kilpa-ajoon Asmon kanssa ja ajoi metsään
menehtyen välittömästi. Se oli Asmolle niin kova isku,
että hän lopetti pyöräilyn kahdeksikymmeneksi vuodeksi.

Maailmanmatkaaja

Moottoripyöräinnostus syttyi kuitenkin uudelleen vuon-
na 1991, kun Asmo näki moottoripyörämessuilla piik-
kiöläisen maahantuojan Motoguzzi 1000 –SP pyörän.
Kiihko hankkia pyörä oli niin suuri, että hän erään Maa-
rianhaminan-lennon välilaskun aikana Turussa ajoi taksilla
Piikkiöön ja osti pyörän. Siitä alkoi hänen intohimoinen
harrastuksensa, maailmalla pyöräily. Hän on ajanut Poh-
joismaat ja Euroopan ristiin rastiin. Vaativimmat ja
pisimmät matkat hän on tehnyt Kaakkois-Aasiassa (2000)
ja Uudessa Seelannissa (2005), joissa molemmissa matkaa
taittui 6000 kilometriä. Etelä-Amerikassa hän ajoi Chilen
päästä päähän vuonna 2010, yhteensä noin 12000 kilo-
metriä. Välillä hän poikkesi Argentiinaan. Matkan lopuksi
tuli vielä autolla kierrettyä  5000 kilometriä.

Aasian ja Uuden Seelannin moottoripyörämatkat Asmo
teki neljän-viiden hengen kaveriporukassa. Tämä osoit-
tautui antoisaksi ja opettavaiseksi kokemukseksi toimia
ryhmässä mitä erilaisimmissa  olosuhteissa. Matkalla
oppi hyväksymään toisen hankalatkin ominaisuudet, kun
huomasi, miten tämä selvisi erilaisissa kiperissä tilanteissa.
Matkat olivat siten myös arvokasta elämänkoulua, joka
opetti toisen kunnioittamista uudella tavalla.

Etelä-Amerikkaan Asmo lähti ystävänsä Joukon  kanssa
ja runsaan kolmen viikon jälkeen Jouko palasi Suomeen
ja Guy tuli uudeksi matkakumppaniksi. Matka kesti kolme
kuukautta ja se tehtiin hyvin vaihtelevissa olosuhteissa,
osittain jopa ääriolosuhteissa. Maanosan eteläkärki on

10    Kivenjuuret 2/2012

Asmo Kalpala, pääjohtaja ja
moottoripyöräilijä
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kylmää seutua, kun taas Koillis-
Chilessä oleva 550 kilometrin pituinen
suola-aavikko on maailman kuivinta,
 kuumaa aluetta.  ”Maailman huipulla”
ajaminen aavikon keskellä oli ainut-
laatuinen kokemus – se tapahtui kuu-
maisemassa 44 asteen kuumuudessa.
Etelä-Chilessä taas matkalaiset koki-
vat tuulen voiman, kun se kaatoi Guyn
pyörän ja oli aiheuttaa hyvinkin vaka-
van onnettomuuden. Tuulen voimak-
kuus eräällä alueella ja pahimpana
päivänä oli 160 kilometriä tunnissa,
mikä pakotti vastatuulessa kuutiotila-
vuudeltaan 660 suuruisen enduro-
pyörän nopeudeksi vain 50 kilometrin
tuntivauhdin, kun sen huippunopeus
on 170. Ja vaihdetta saattoi käyttää
vain kolmosella. Hankalat ääriolo-
suhteet tulivat pyöräilijöille tutuiksi
myös Uudessa Seelannissa, jossa sa-
demäärät ovat jopa seitsemän metriä
vuodessa.

Ystävällisyyttä ja avuliaisuutta

Asmo toteaa, että olemme Suomes-
sa tottuneet siisteihin hotelleihin ja
huoltamoihin. Toisin ovat asiat kau-
komailla. Kun kuitenkin heitti ennak-
koluulot pois ja astui rohkeasti vaati-
mattomiin kojuihin, havaitsi, miten
huolto toimi, bensaa sai kaikkialta ja
ihmiset olivat ystävällisiä vaikeista
olosuhteista huolimatta. Chilen työ-

läiskaupungeissa taloista puuttuivat
ikkunat ja tilalla olivat kalterit, mutta
huoneet olivat siistejä ja ruoka hyvää.
Vaarallisilla paikoilla pyörät sai tuoda
oven eteen turvaan. Chilen vaatimat-
tomissa olosuhteissa ihmiset suoras-
taan iloitsivat siitä, että saivat auttaa
ulkomaalaisia. Saman ystävällisyyden
Asmo koki myös Kambodzassa ja
muualla Aasiassa. Uudessa Seelannis-
sa ystävällisyys oli vieläkin suurem-
paa. Pyörät huollettiin ja yhteenkuu-

luvuus oli käsin kosketeltavaa. Se oli
hyvin tärkeää turvallisuudelle, ja ih-
misten välinen jännite katosi, koska
oltiin samalla elämän tasolla.

”Nämä matkat ovat rikastuttaneet
suuresti elämääni,” Asmo Kalpala
sanoo työhuoneessaan LähiTapiola
yhtiön 8. kerroksessa Espoon Tapio-
lassa. Moottoripyöräily jatkuu, kun
elämä rauhoittuu työkiireiden päätyt-
tyä.

Marjatta Salonen
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Juntuset Iisalmen
Pörsänmäestä

Paavo Juntunen, 76, (S, T 3876)
muistaa koulupoikana olleensa
turnipsipeltoa harventamassa, kun
oli auringonpimennys. Samalla ker-
taa hän keskusteli silloisen Juntulan
työmiehen kanssa tulevaisuuden
suunnitelmista, visioista. Ja näin
Paavo kertoo Juntusten sukulehdessä
2009:

“Muistan toivoneeni, että joskus
saisin nähdä maailmaa ja matkustella
paljon. Kai tuo auringonpimennys
lienee vaikuttanut niin että on onni
ollut myötä kouluhallituksen ja opet-
tajien ammattijärjestön stipendien
jaon aikana kun olen saanut olla

edustajana USA:ssa, Turkissa, Itä-
Saksassa ja Pohjoismaissa tutustu-
massa pedagogisiin ammattialoihin.
Nuo kokemukset antoivat monipuo-
lista toimintaintoa myös yli 30 vuo-
tisen erityiskoulun rehtorin työrupea-
maan.

Nyt eläkeläisenä olen matkustanut
reppureissulla Thaimaassa, ollut pit-
kiä kolmen kuukauden jaksoja ys-
tävällisten ihmisten seurassa maan
pohjoisosissa, poissa tavallisilta tu-
ristireiteiltä. Siellä jokainen päivä ja
kohtaaminen on oma seikkailunsa.

Koulumaailma antoi varmaan
myös vahvuuksia eläkeläisenä toimia
kaksitoista vuotta vaimoni kanssa
Eläkeliiton lomakeskuksissa loma-
ohjaajana. Se aika on ollut rikasta ja
toimeliasta aikaa. Iisalmen osuus-

pankkilaiset antoivat tukensa minulle
työaikana niin, että sain olla kolme-
kymmentäviisi vuotta pankin luotta-
mushenkilönä, viimeksi hallintoneu-
voston puheenjohtajana. Se oli
mielenkiintoisaa aikaa nähdä pankin
kasvu.

Kaksikymmentä vuotta Ylä-Sa-
von kasvatusneuvola /perheneuvolan
johtokunnan puheenjohtajana antoi
tuntemusta oppilashuollolliseen
työhön, jota monta kertaa tarvittiin
oppilaiden elämäntilanteen ongelmi-
en selvittelyihin. Nyt saan kadulla
iloisia tervehdyksiä vuosien takaisilta
kavereilta.

Nykyään toimin eläkeläisten atk-
opintojen tutorina . “Siinä sokea
toista sokeata taluttaa” mainitsi eräs
opiskelijani opetuksesta. Yhteisesti

Asmo Kalpala (oik) motoristiystäviensä kanssa tauolla Uudessa-Seelannissa.
Matkat tehtiin enduro-pyörillä.
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oppimistahan se kaiken aikaa on.
Sukututkimus on ollut pitkään

harrastuksena. Olen isän puolelta,
mummoni kautta Kokkosia . Kerä-
simme sukutiedot Erkki Kokkosen
toimittamaan 2001"Talonpoika Mart-
ti Kokkosen 1776-1836 esivanhem-
pia ja jälkeläisiä vuosilta 1671 -2000"
kirjaan. Ne on saatu nyt päivitettyä
Juntuset kirjaa varten, josta suuri
kiitos kuuluu aktiiviselle sukuharras-
taja Riitta Tuoviselle ja muillekin eri
puolella Suomea oleville, asiasta
kiinnostuneille sukulaisille.”

Sitkas ja rohkea

Paavo Juntunen toteaa, että äiti
Hilma o.s. Kostia (S, T 3875) 1912-

1989, kuluu Stenrothien virkamies-
ja sotilassukuun. Timo Siukosen toi-
mittama  “Intermezzo-Stenrothien
välisoitto“ julkaisun, jossa vänrikki
Erik Stenrothin, 1688 -1766, suvun
vaiheita tarkastellaan, osoittaa, että

suvun jäsenet ovat monipuolisesti
vaikuttaneet suomalaiseen kulttuuri-
ja talouselämään. Stenrothilaisia Jun-
tusia on toista sataa.

Hilma-äiti oli maalaistalon piiasta
emännäksi noussut sitkeä ihminen,
joka hoiti kahdeksan elossa ollutta
lasta. Vielä eläkkeellä hän jatkoi
hameen helmaa toisella kankaalla ja
oli lapsenlapsia hoitamassa. “Kakku
happanee”, hän jaksoi kutsua jäl-
keläisiään vierailulle.

Hän oli myös tavallista rohkeam-
pi. Miehensä kuoleman jälkeen Hil-
ma Jutunen asui  vanhan nuoruuden
poikaystävänsä kanssa “susiparina”,
mitä ei yleensä katsottu sopivaksi,
Paavo Juntunen antaa tunnustusta
äidilleen.

Ystäväni ja vanha työkaverini Karin Henriksson lähestyi
minua kesällä 2011 lastenkirjan käsikirjoituksen kanssa
ja kysyi, olisinko kiinnostunut auttamaan häntä julkaise-
maan ja tuomaan markkinoille kirjan?  Kustantajan roolissa
en ollut aikaisemmin toiminut, vaikka olinkin konsultoinut
isoa kustantamoa Ruotsin puolella, joten ei kuin toimeen!

Kirjan aihe on erittäin klassinen, mutta samalla hyvin
ajankohtainen - Itämeri. Alkuperäiskieli oli ruotsi, mutta
matkan varrella käänsimme kirjan myös suomeksi. Rid-
darna av Östersjön eli Itämeren Ritarit alkoi hahmottua.
Sain mukaan toisen hyvän ystäväni jo opiskeluvuosilta,
kuvittaja Harri Tarkan ja kirjan visuaalinen maailma lähti
elämään Harrin taitavissa käsissä.

Luova prosessi on ollut mielenkiintoinen - projektimme
tiimi työskenteli eri puolilla Itämerta, Karin ja minä
Tukholmassa ja Harri Helsingissä. Meitä kaikkia on
yhdistänyt sekä rakkaus mereen, että huoli tulevaisuudesta
ja halu tehdä asialle jotain. Koemme kaikki, että tällainen
vaikuttaminen on ollut merkityksellistä.

Kirjamme tarkoitus on tuoda Itämeren upea maailma
lasten ja aikuisten keskusteluihin ja lukuelämyksen kautta
saada Itämeren suojelu lähelle lapsia ja perheitä. Kirjamme
on “satuseikkailu”, jossa kolme kalaa seikkailee yhdessä
ihmislasten kanssa, ei siis millään muotoa tietokirja. Se
soveltuu parhaiten 3-8 vuotiaille yhteisiin lukuhetkiin,
mutta myös vanhemmille.  Saimme kirjan painosta lop-
pukesästä 2012 ja verkkosivut julkisiksi heinäkuun lopussa.
Kävimme myös Turussa kirjamessuilla lokakuussa. Mu-
kana messuilla oli myös Unga Teatern/DOT - kirjasta
tehty interaktiivinen teatteriesitys, joka on suunnattu
päiväkodeille ja ensimmäisille luokille. Se kiersi maata

jo viime talvena ennen varsinaisen kirjan ilmestymistä.
Nyt kirjamme löytyy jo monesta verkkokirjakaupasta

ja perinteisestä kivijalastakin – mm. Akateemisesta Kir-
jakaupasta ja Luckanin Uudenmaan toimipisteistä. Myym-
me sitä myös itse verkon välityksellä erityisesti yrityksille,
joululahjaksi ja yrityslahjaksi. Vastuullisuus on nouseva
trendi ja ympäristöön liittyvät asiat kiinnostavat yrityksiä.
Tällä hetkellä mietimme seuraavia tuotteita, äänikirjaa ja
jatkotarinaa kalahahmoillemme. Seuraava painos on myös
pohdinnan alla.

Olemme vahvasti kokeneet tekevämme tärkeää projektia
ja toivomme, että kaikki lukijamme ovat kirjasta nauttineet
–  toivotan kaikki tutustumaan kirjaamme ja sen teko-
tapaan! Verkkosivumme löydät osoitteesta:
www.itamerenritarit.fi. - sivumme ovat luonnollisesti
kaksikieliset!

Katri Harra-Salonen (K, T 254)

Itämeren ritarit – Riddarna av Östersjön
Lasten kirja Itämeren suojelemiseksi

12   Kivenjuuret 2/2012

Hilma Juntunen

Itämeren ritareidin visuaalinen maailma on
Harri Tarkan käsistä.
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Professori Anto Leikolan, 75, (H,
T 1833) uusi eläinkirja ”Norsusta
Nautilukseen – Löytöretkiä eläinkuvi-
tuksen historiaan” valittiin Tieto-
Finlandia ehdokkaaksi tänä syksynä.
Anto Leikola kertoo itse urastaan
eläinkirjailijana näin:

Enoni Eino E. Suolahti eli ”Nen-
no”, monipuolinen historiantutkija ja
kulttuuripersoona, oli vuodesta 1951
alkaen työskennellyt WSOY:n kirjal-
lisena johtajana, ja hänen kauttaan
olin minäkin jo koulupoikana saanut
tuntumaa kirjanteon ja kustantamisen
maailmaan. Kun sitten vuosikymmen-
tä myöhemmin olin valmistunut mais-
teriksi, pääaineenani eläintiede, ja olin
 aloittanut ensimmäisessä työpaikas-
sani, Alkon fysiologisessa laboratori-
ossa, Nenno mainitsi eräillä kutsuilla,
että WSOY oli juuri päättänyt julkaista
suomeksi suuren italialaisen kirjan
koko maailman eläimistöstä, koko-
naan upeasti värikuvitetun viisiosaisen
teoksen, ja sille olisi tarvittu kääntäjää,
itse asiassa suomalaista toimittajaa.
En koskaan kysynyt, esittikö hän asian
tahallaan juuri minulle, mutta muistan
todenneeni, että minähän olisin erin-
omainen juuri tuohon tehtävään. Olin
paria Italian-matkaa varten opetellut
kieltä – latinakoulun kasvatille se oli
helppoa – ja eläimistä minulla oli
paljon tietoa, ei vain opintojen kautta,
vaan myös siksi, että kotonani oli
parikin moniosaista eläinkirjaa, vuo-
sisadan alun ”Maapallon eläimistö”
ja 1930-luvun ”Eläinten maailma”, ja
olin lueskellut niitä vuosien varrella
suurella innolla.

Sanottu ja tehty. Jätin työni Alkossa
ja ryhdyin täyspäiväiseksi eläinkirjan
toimittajaksi. Etelähaagalaisessa kak-
siossa, jossa vaimoni ja minun lisäk-
seni asusti nyt vauva, parin vuoden
kuluttua toinenkin, ei ollut liikoja
tiloja, mutta onneksi en ole koskaan
kaivannut erityisempää työrauhaa.
”Suurta eläinkirjaa” syntyi konekir-

joitusliuska toisensa jälkeen, ja aina
välillä kävin WSOY:n toimistossa
Bulevardilla hakemassa vaatimatto-
man palkkioni. Verotus oli porrastettu
niin, että satasesta pidätettiin kymme-
nen prosenttia, isommasta summasta
jo kolmekymmentä, ja niinpä olin
kustantamon kassalla varsin usein
nähty vieras. Aina onnistuin ensin
löytämään jonkun päällikön, jolla oli
oikeus kirjoittaa maksumääräys, mutta
koskaan ei kysytty, kuinka paljon
tekstiä oli valmiina! Aikataulu vielä
kiristyi, kun tehtiin päätös viiden osan
supistamisesta kolmeen, ja painatuk-
sen oli oltava tasoissa ranskalaisen
kolmiosaisen version painatuksen
kanssa. Italialiaisten teksti oli niin
laveasanaista, että supistamisen varaa
riitti, ja lintuosaan sain yhden avusta-
jankin, mutta toisaalta varsinkin hyön-
teispuolen jouduin kirjoittamaan jok-
seenkin kokonaan uusiksi, jotta
mukaan saataisiin enemmän suo-
malaista hyönteismaailmaa. Onneksi
olin harrastanut kouluaikana innok-
kaasti hyönteisten, varsinkin kovaku-
oriaisten ja perhosten, keruuta ja an-
sainnut tällä alalla Luonto-Liiton
hopeisen harrastusmerkinkin.

Kirja ilmestyi aikanaan, 1962-64,
ja siinä vaiheessa olin jo toiminut pari
vuotta myös yliopiston eläintieteen
laitoksen assistenttina. Sen vuosikym-
menen lopulla ilmestyneellä uudella
versiolla, neliosaisella ”Uudella suu-
rella eläinkirjalla”, oli jo toiset toimit-
tajat, lukuun ottamatta matelijoiden
ja sammakkoeläinten osuutta, jonka
halusin pitää itselläni. Ensimmäistä
versiota myytiin tehokkaan ovelta
ovelle -myynnin ansiosta 40 000 kap-
paletta ja toista saman verran, joten
hiukan tietysti harmitti, kun en itse
saanut tästä myynnistä pennin hyrrää!

Ehdin sitten vuosien ja vuosikym-
menten varrella puuhata monenlaista,
toimia WSOY:n tietokirjaosaston
päällikkönä ja kehitysbiologian do-
senttina ja oppihistorian professo-

rinakin, kunnes eteen astui uusi eläin-
kirja. Maaliskuussa 2010 John Nur-
misen säätiön puheenjohtaja Juha Nur-
minen – sittemmin merenkulkuneuvos
– kutsui minut neuvotteluun Pasilan
Huolintataloon. Hän ja hänen vai-
monsa Marjo Nurminen, jonka tunsin
erinomaisesta oppineita naisia kautta
historian käsittelevästä kirjastaan ”Tie-
don tyttäret”, selostivat uutta ideaansa
kirjasta, joka kuvailisi erilaisia van-
hoja kauniita eläinkirjoja. Säätiö oli
aikaisemmin julkaissut upeita teoksia
merenkulusta ja löytöretkistä, mutta
ei vielä koskaan tällaista. Nurmisilla
oli itsellään joukko noita vanhoja
eläinkirjoja, minunkin kirjakaappiini
niitä oli kertynyt, ja tiesimme, että
Kansalliskirjastolla niitä oli kellareis-
saan runsain määrin. Tästä tulisi nyt
tarinaa eläimistä ja niiden kuvaami-
sesta, mutta kun useimmat eksoottiset
eläimet niin maalta kuin mereltäkin
olivat tulleet länsimaiden kirjanteki-
jöiden tietoisuuteen tutkimus- ja löytö-
retkien seurauksena, nämäkin saisivat
kirjassa ansaitun roolinsa, ja sillä ta-
voin teos myös sopisi säätiön ”merel-
liseen” ohjelmaan. Olin heti valmis
kuin lukkari sotaan, vaikka ihmettelin
itsekseni, mitähän tästä oikein mahtaa
syntyä.

Aloin kirjoitella tekstejä, joihin
onneksi sain paljon aineistoa sekä
omissa hyllyissäni odotelleista että
kirjastojen vielä runsaammista eläin-
tieteilijöiden ja tutkimusmatkailijoiden
kuvauksista. Mukaan kelpasivat sekä
uudet että vanhat aineistot, aina 1500-
luvun Pierre Belonin lintukirjasta ja
Conrad Gessnerin moniosaisesta ylei-
sestä eläinkirjasta 1700-luvun suoma-
laiseen Pehr Kalmiin ja 1900-luvun
alussa painettuun tietokirjaan ”Ava-
rassa maailmassa: matkustuksia ja
seikkailuja vieraissa maissa”, jota
veljieni kanssa aikoinani tutkiskelin
kesähuvilallamme Keuruulla. Tietoa
löytyi toki uudemmastakin kirjallisuu-
desta, vaikkapa kansleri ja akateemik-

Kerran eläinkirjailija –
aina eläinkirjailija
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Urheilukirjailijan tilinpäätös

ko Olli Lehdon 2011 ilmestyneestä
muistelmakirjasta ”Perhosten värit-
tämä maailmani”.

Kansalliskirjaston aarteisiin opasti
vanha ystäväni kirjastonhoitaja Esko
Rahikainen, joka itse purjehtijana kiin-
nitti huomion mm.eteläisten merien
kartoittajan Jules Sébastien César Du-
mont d'Urvillen upeisiin teoksiin, jois-
ta sitten saatiin kirjalle kansikuvakin:
Molukkien kuvernööri Merkus lah-
joittaa d'Urvillelle kaksi elävää hirvi-
sikaa eli babirussaa. Marjo Nurminen
puolestaan ylisti 1600-luvun hollanti-
laista taiteilija ja tutkija Maria Sibylla

Meriania, joka matkusti tyttärensä
kanssa yksin Etelä-Amerikan Su-
rinamiin, maalasi siellä kasveja, touk-
kia, perhosia ja muitakin pikkueläimiä
ja selvitteli mm. hyönteisten muodon-
vaihdoksen eri asteita.

Kirjatiimimme, johon kuuluivat
lisäksi toimituspäällikkö Maria Grön-
roos, kuvittaja Olavi Hankimo ja toi-
mittaja Ilkka Karttunen, työskenteli
saumattomasti parin vuoden ajan, ja
vihdoin oli kaikki valmista ja kirja
voitiin lokakuun puolivälissä 2012
julkistaa melkoisen vierasjoukon
seurassa – missäpä muualla kuin

Luonnontieteen museossa, vanhassa
kunnon Eläinmuseossa, jossa olin
aloittanut opiskeluni 17-vuotiaana
ylioppilaana peräti 58 vuotta aikai-
semmin. Joukkoon kuului myös mu-
seon aulan iso täytetty norsu, ja olipa
mukana pari helmiveneen eli nauti-
luksen, mustekalojen kaukaisen suku-
laisen, kuortakin.

Näyttää siltä, että minkä nuorena
oppii, sen vanhana taitaa, eli kerran
eläinkirjailija – aina eläinkirjailija!

Anto Leikola

Päätoiminen urheilukirjailija
Markku Siukonen, 64, (H, T 2235) on
päättämässä monikymmenvuotista
uraansa: Viimeinen suurteos, 760-
sivuinen Suuri Olympiateos, joka kä-
sittää kaikki nykyaikaiset olympiakisat
Ateenasta Lontooseen, ilmestyy näinä
päivinä painosta. Kirjoittajan ammatti
oli alkanut Urheilumme kasvot -sarjan
merkeissä vuonna 1971.

Markku Siukonen on ollut ensim-
mäinen ja todennäköisesti myös vii-
meinen, joka on hankkinut elantonsa
pelkästään urheilukirjoja tekemällä.
Yli kolmekymmentä vuotta hän on

koonnut Urheilun vuosikirjaa ja toi-
mittanut 12-osaista Suurta Olympia-
teosta.

Finaaliosaan urheilukirjailijan työ
ei aivan pääty, sillä valmisteilla on
vielä ensi vuoden Urheilun vuosikirja
ja sen jälkeen on suunnitelmissa vielä
yhden tekeminen yhdessä Suomen
Urheilukirjaston Vesa Tikanderin
kanssa, kustantajana Minervan.

Olympiateoksen finaaliosan kus-
tantamisen hän joutui järjestämän eri-
koisella tavalla kimppadiilinä. Itse
tuottajana hän vastaa 150 kappaleen
erikoisjuhlapainoksesta ja kuvituskus-

tannuksista, kun taas jyväskyläläinen
kustantaja Docendo Oy hoitaa paina-
tuskulut, kirjakauppalevityksen ja laa-
jemman markkinoinnin. Numeroidun
juhlapainoksen signeerattu ykköskap-
pale menee kirjaan saatesanat laati-
neelle Tasavallan presidentti Sauli
Niinistölle ja sitä seuraavat kappaleet
aiemmille presidenteille, Mauno Koi-
vistolle, Martti Ahtisaarelle ja Tarja
Haloselle, jotka aikanaan niin ikään
toimivat Suuri Olympiateos -sarjan
esipuheiden kirjoittajina.

Siukosen mukaan tuskin kukaan
enää pystyy täysin elättämään itseään
urheilukirjoilla, sillä niiden lukija-
määrät ovat romahtaneet vuosikym-
menten kuluessa etenkin internetin
takia. Vuosikirjan painokset ovat pu-
donneet 1980-luvun lopun10 000:sta
1400 -  1800 välille. Hän uskoo kui-
tenkin, että urheilusta ja urheilijoista
kirjoitetaan kirjoja vielä pinnalla ole-
vista aiheista ja pienpainoksina koh-
dennetulle lukijakunnalle.

”Sainpahan elää tämän kiintoisan
ja palkitsevan ajanjakson, ja intohi-
mon rippeet ovat vielä jäljellä”, Siu-
konen toteaa.Rahan mahti nykyurhei-
lussa ja dopingkohut harmittavat
häntä. Ne ovat myös haitanneet työtä,
kun tuloslistat ovat paljastusten myötä
muuttuneet kerran jos toisenkin.

Kirjoittamista Markku Siukonen
ei toki lopeta, kohderyhmänä on tästä
lähin vain 35-henkinen lähisuku, josta
hänen tuotantonsa on jo ammentanut
aiheita kuten isoisän Veikko Sariolan

Markku Siukonen on päättämässä urheilukirjailijan uraansa Suureen
Olympiateokseen.
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1939 hankiman kesämökin tarina
”Kaarnarinteen kultaiset vuosikym-
menet” 2000-luvun alussa.

”Tämän tyyppisiä – jos terveyttä
riittää”

Valokuvausta nuoresta saakka har-
rastanut Siukonen on myös suuren
urakan edessä. Yli 10 000 perhekuvan
filmien digitoinnista vasta kolmisen
tuhatta on käyty läpi. Vasta viisi vuotta
sitten lapset puhuivat isän ympäri ja
hankkivat joululahjaksi digikameran.

”Ennen hämärätkin kuvat kelpasi-
vat. Nyt kuvia tulee kymmenkertainen
määrä. Kymmenestä kuvasta saattaa
vain yksi olla hyvä.”

Urheilukirjailijaurastaan Markku
Siukonen kertoo Suuren Olympiate-
oksen esipuheessa lukijalle:

Aloitin työskentelyn Suuri Olym-
piateos -sarjan parissa yhdessä kolle-
gojeni – Helge Nygrén, Risto Rantala,
Matti Ahola – kanssa vuonna 1977,
ja ensimmäiset kaksi osaa ilmestyivät
loppuvuodesta 1978. Alun perin kak-
siosaiseksi kaavailtu teossarja on sit-
temmin laajentunut yli 6000-sivui-
seksi ja 13-osaiseksi (1978– 2012).

Kosketukseni olympia-aatteeseen
on kuitenkin paljon vanhempaa perua,
60 vuoden takaa. Ensimmäiset tee-
maan liittyvät mielikuvani ovat näet
helmikuulta 1952, jolloin Oslossa
kilvoiteltiin talvilajien olympiamita-
leista. Kotiini tuli tuohon aikaan Ur-
heilun Kuva-Aitta, jonka sivuja kuu-
lemani mukaan innokkaasti silmäilin

– välillä hommaan tosin väsähtäen,
kuten sivun alaosassa oleva kuva
osoittaa. Lähetimme isäni kanssa ky-
seisen kuvan isäntämaa Norjan
kolminkertaiselle olympiavoittajalle,
pikaluistelija Hjalmar ”Hjallis” An-
dersenille nimikirjoituspyynnöllä,
mutta hän ei harmikseni kirjeeseen
koskaan vastannut. Lillehammerin
talvikisoissa 1994 olin kerran samassa
tilaisuudessa hänen kanssaan, mutta
nimikirjoitus jäi tuolloin sekä pyy-
tämättä että saamatta.

Lehtileikekirjoja aloin koota tasan
puoli vuosisataa vuotta sitten, Pentti
Nikulan seiväshypyn ME-tuloksen
innoittamana kesällä 1962, ja en-
simmäiset olympiajuttuni ”oikeaan”
kirjaan laadin kymmenen vuotta myö-
hemmin, Münchenin kisoista Urhei-
lumme Kasvot -teossarjan kakkos-
osaan syksyllä 1972. Mikäpä olisi
tuolloin 24-vuotiaalle nuorukaiselle
voinut olla palkitsevampaa kuin saada
Lasse Virénin kultamitalijuoksuilla
hehkutella.

Seuraavat neljä vuosikymmentä
urheilusta kirjoittaminen on ollut iki-
oma leipätyöni, joka nyt alkaa olla
loppusuoran päässä. Tuona ajanjakso-
na olen saanut nähdä paikan päällä
yhdeksät olympiakisat ja olla mukana
noin 150 erillisessä kirjaprojektissa
yhteistyössä satojen erilaisten ja kiin-
nostavien ihmisten kanssa, mistä olen
perin onnellinen ja kiitollinen. Joiden-
kin kollegojen kanssa syntyi matkan

varrella syvällisiäkin ystävyyssuhteita
– kaikista niistä iloitsen.

Suuri Olympiateos -sarjan päätös-
osasta löytyvät vuosien 1896–2000
olympiakisoista tiiviit, kuvitetut yh-
teenvetojutut ja tulokset (mitalistit ja
suomalaiset) – laajemmassa mitassa
ne ovat teossarjan aiemmissa osissa
– sekä vuosien 2002–2012 talvi- ja
kesäkisoista huomattavasti perusteel-
lisemmat paketit tuloksineen (8 paras-
ta ja suomalaiset). Kirjan loppupuo-
lella puolestaan esitellään omana
lukunaan urheilukunniamme puolus-
tajat, suomalaiset olympiaedustajat
kautta aikojen; tähän hakemistoon on
koottu kaikki Suomen joukkueessa
kesä- tai talviolympiakisoissa kilpail-
leet ja myös varalla olleet urheilijat
henkilötietoineen ja olympiasijoituk-
sineen 1906–2012. Kirjan taitto nou-
dattelee teossarjan aiempien osien
linjaa, joten kädessäsi on nyt ”ehtan
vanhanaikainen” tietoteos, minun
näköiseni kirja.
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SGO Stenroth Golf Open

SG Puttauskoulu, johdatusta golfiin.

Erik 325v juhlatapahtuman yhtey-
dessä 18.5.2013 Jämsässä järjestetään
golfaiheinen tilaisuus, jossa kerrotaan
lajista ja Puttauskoulun ideasta ja jossa
voit ilmoittautua mukaan kehittämään
ja toteuttamaan hanketta.

Tarjolla on teoriaa ja golfkokeilua
stenrothilaisten golfin taitajien ja tun-
tijoiden opastuksella. Tule kokeile-
maan miltä pallon puttaaminen ja put-
tausmaila tuntuvat. Kyselemme ja
kannustamme jalosta lajista kiinnos-
tuneita stenrothilaisia, ehkä korkean
aloituskynnyksen ääressä miettijöitä
reippaasti ja empimättä mukaan. Put-

tauskoulun ohjaajaksi tulee golftunti-
jamme Harri Siukonen.

Seuraavaa SGO turnausta rakenne-
taan. Sinua kutsutaan turnaukseen
2013. Mikäli riittävästi kiinnostusta
ilmenee ja kisajoukkue saadaan ko-
koon, SGO 2013 järjestetään Jämsässä
Erik 325v tapahtuman yhteydessä.

Ilmoittaudu Puttauskouluun /Put-
taustilaisuuteen Jämsässä 18.5.2013.
Tarkemmat tiedot julkaistaan Erik
325v tapahtuman kutsutiedotteissa
keväällä 2013.

Lisätietoja molemmista golftapah-
tumista: Harri Siukonen puh
050 555 1247

Sagan, 2,5 vuotta, ensilyönti Harri-
ukin ohjauksessa.

Suurta Olympiateosta voi tilata
tekijän kautta ohessa olevien
osoitteiden kautta.

Kirjakauppaversio: 79 euroa.
Juhlaversio (muutama kappale vie-
lä varaamatta): 200 euroa.
http://www.markkusiukonen.fi
http://www.suuriolympiateos.fi
markku.siukonen@kolumbus.fi
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Elokuvaajan kamera pyörii syksyi-
sessä koivikossa yhä villimmin. Kirk-
kaankeltaiset ja punaisen lehdet muo-
dostavat toisiinsa sekoittuen vinhasti
liikkuvia värillisiä vyöhykkeit. Vauhti
kiihtyy, kunnes yht äkkiä pyöriminen
loppuu ja keskellä metsää seisoo ma-
sentuneena yksin partainen mies. Leh-
det ovat pudonneet maahan, ja vuo-
denaika vaihtuu toiseen taiteen
keinoin.

Kaksi lukioikäistä serkusta istuu
helsinkiläisessä elokuvateatterissa.
Venäläinen säveltäjämestari Pjotr
Tsaikovski (1840-1893) on huuman-

nut heidät musiikillaan ja tunteelliset
kohtaukset luovan neron elämästä
ovat tunkeutuneet alitajuntaan.

Vuosi lienee ollut 1970, kun var-
kautelainen Raimo Sariola ja helsin-

kiläinen, Munkkivuoren yhteiskoulun
abiturientti Timo Siukonen kävivät
katsomassa Igor Talankinin ohjaaman
elokuvan, jossa vanhenevaa säveltäjää
esitti Vladislav Strzeltsik.

Tuo elokuva tuli pyytämättä mie-
leeni, kun sukuseuran puheenjohtaja
Marjatta Salonen pyysi minua kirjoit-
tamaan musisoivasta Sariolan perhees-
tä.

Sariola kävi tuohon aikaan Varkau-
desta asti opiskelemassa sellonsoittoa
Erkki Raution oppilaana Sibelius-
Akatemiassa. Ennen Rautiota hän oli
ollut Varpu Siiralan oppilas 1966-
1968 ja sen jälkeen Arto Noraksen

1968-1972. Nousujohteinen ura vei
Moskovaan Mstislav Rostropovitsin
leiriin 1972-1974, Nizzaan Paul Tor-
telier’n oppiin 1979 ja menestykseen
kilpailuissa ja soolosellistin tehtävissä.

Sariola läpäisi Sibelius-Akatemi-
assa sellonsoiton diplomitutkinnon
erinomaisin arvosanoin 1976 ja mu-
siikin tohtorin tutkinnon taiteellisella
linjalla 1990. Soitollisena osan muo-
dostivat suomalaiset sellokonsertot,
ja kirjallinen työ käsitteli sellonsoiton
kognitiivisia prosesseja.

Hän on työskennellyt sellonsoiton
lehtorina Sibelius-Akatemiassa vuo-
desta 1980 alkaen ja opettanut sellon-
soiton pedagogiikkaa vuodesta 1996.
Korkeakoulun toisena vararehtorina
hän oli 1993-1996 ja solistisen osaston
johtajana 1990-1993.

Torjutaan heti klassinen väite. Sten-

rothien musiikki-Sariolat eivät ole
sukua Keravan sirkus-Sarioloille ei-
vätkä kirjailija Mauri Sariolalle.

Musiikki-Sariolat kuuluvat Henri-
kin sukuhaarassa Laukaan pappilan

Sariolan soittava perhe

Raimo Sariolan sello soi Stenrothien sukujuhlassa Pieksämäellä 2008.
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perillisiin. Raimon isä Aarne, Osvald
Stenrothin vanhimman tyttären Elsan
poika, on tehnyt nätyttävän konsertti-
mestarin uran viulistina pankinjohta-
jan työn ohessa, ja tämän Elina-vai-
mon kautta Sarioloiden lapsiin on
annostettu sopivia geenejä myös mu-
sikaalisista Saloniuksista. Siten kult-
tuurin ja taiteen perintötekijät ovat
aina vain vahvistuneet seuraavissa
sukupolvissa.

Raimo Sariolan viisi lasta ovat mu-
siikillisesti lahjakkaita, je enemmis-
tölle taiteesta on tullut myös ammatti.

Vanhin tytär Soila, 35, selvittää
omaa uraansa Etno.netin verkkosivuil-
la:  Aloitin soittamisen seitsemänvuo-
tiaana viululla, mutta vaihdoin soitti-
men saksofoniin teini-iässä. Pianoa
olen soittanut itseni ja toi sten iloksi
suurin piirtein koko ikäni. Sibelius-
Akatemiassa läheisimmiksi soittimiksi
muodostuivat kantele ja harmooni.

Isä Raimo täydentää:  Soilan leipä-
laji on laulaminen, erityisesti yhtye-
laulaminen. Tähän taitoon hän kasvoin
pienestä pitäen Tapiolan kuorossa,
josta sitten jatkoi Sibelius-Akatemian
kansanmusiikkiosastolle ammattiopin-
toihin. Vuodesta 2004 lähtien hänen
päätyönään on ollut Rajaton-yhtye,
jossa hän laulaa alttoa. Muita kokoon-
panoja ovat muun muassa Käpy-
yhtye, jossa Soila laulaa, soitaa kan-
teletta, sovitaa ja säveltää sekä Comé-
duo, joka on kokeellinen ja ilmaisul-
taan voimakas laulu haitarikokoon-
pano Anne-Mari Kivimäen kanssa.

Ensi vuoden Soila Sariola on Ra-
jattomasta virkavapaalla, koska hän
tähtää Sibelius-Akatemiassa isänsä
jälkiä musiikin tohtoriksi pitämällä
siihen kuuluvia konsertteja. Konsert-
tien teemana on yhdistää laulu, kuva-
taide ja tanssi improvisoinnin keinoin
kokonaisvaltaiseksi taide-elämyk-
seksi.

Soilaa kolme ja puoli vuotta nuo-
rempi Jyri, 31, on musiikin monitoimi-
mies, joka soittaa rumpuja, bassoa ja
pianoa sekä säveltää ja sovittaa. Am-
matikseen hän äänittää ja tuottaa le-
vyjä Louhiproductions-yhtiön Mimix-
studiossa.

Tuorein levy on äidinäidin, Marjat-
ta Pokelan, julkaisemattomiin lau-
luihin pohjautuva Nukkearkku-lasten-

levy, jolla laulavat mm. Jyrin vaimo
Maija ja viisivuotias tytär Elena. Maija
laulaa ammatikseen sopraanoa Club
for Five yhtyeessä.

Verkkolehti Avaa kuvaa lapsisarjan
kolmatta edustajaa Petteriä, 28, kita-
ravirtuoosiksi.  Sariolan perkussii-
vinen soittotyyli, “slam”, yhdistää
elementtejä eri instrumenteista, tyyli-
lajeista ja soittotekniikoista. Sariolalla
on takanaan opintoja Espoon musiik-
kiopistossa, Sibelius-Akatemian nuo-
risolinjalla ja Pop & Jazz-konserva-
toriossa. Soolouransa ohella Sariola
toimii säveltäjänä, sovittajana sekä
studio- ja keikkakitaristina. Vuonna
2005 hänelle myönnettiin Nokia
Young Talent-stipendi kaikkien aiko-
jen nuorimpana opiskelijana ja Funky
Elephantin Funk Awards -kunnia-
maininta 2007. Hänen ensimmäinen
sooloalbuminsa Silence! julkaistiin
vuonna 2007.

Raimo Sariola kertoo, että neljäs
lapsi Meri, 19, soitti kouluaikana pia-
noa, mutta urheilu vei pitemmän kor-
ren. Mäkelänrinteen urheilulukion
käynyt Meri harrasti cheerleadingia
HAC-nimisessä seurassa monta vuot-
ta.

Kilpailumenestystä tuli eri sarjoissa
SM-, EM- ja MM-tasolta, ja hän toimi
myös valmentajana.

Nyt hän opiskelee Itä-Hämeen
opistossa Hartolassa tavoitteenaan
hallintotieteen opinnot yliopistossa.

Raimo Sariolan lapsikatraan kuo-
pus Paulus, 10, harrastaa sellonsoittoa
Lahden konservatoriossa.  Aika näyt-
tää, mikä musiikin asema on myöhem-
min hänen elämässään, isä tuumaa.

Säveltäjämestari Pjotr Tsaikovskin
traaginen elämä päättyi 53-vuotiaana
6. marraskuuta 1893 Pietarissa.

Energinen sellotaitelija Raimo Sa-
riola täyttää ensi toukokuussa 60 vuot-
ta, jos Luoja suo. Elämä ei pyöri vain
musiikin ympärillä, vaan harrastuksiin
kuuluvat sukututkimus, linnut ja oi-
keustieteelliset opinnot. Vaimonsa
pianotaitelijan Tuulan (o.s. Malinen)
kanssa hän on konsertoinut  yhdessä
vuodesta 1997 alkaen, viimeksi Kuok-
kalan kartanossa Jyväskylässä 2011.

Timo Siukonen

Stenroth sukuseura aloitti joulun-
vieton lauantaina 24. marraskuuta
kulttuurikeskus Sofian kappelissa Hel-
singin Vuosaaressa. Rukouspalveluk-
sen toimitti ortodoksisen kirkon Hel-
singin piispa, metropoliitta Ambrosius
pappismunkki Mikael Nummelan
avustamana.

Isännät asettuivat ystävällisesti sa-
maan kuvaan sukuseuran hallituksen
jäsenten, ohjelmaräätäli Jan Sundma-
nin, rahastonhoitaja Helena Kinasen
ja Risto Ikäheimon kanssa. Joulunava-
ukseen osallistui kolmattakymmentä
sukulaista, joiden keskeltä kuului kah-
vittelun, glögittelyn ja kakuttelun in-
noittamana iloinen ja vapautunut pu-
heensorina.

Sukuseura
adventtiaikaan

Helsingin vuoden 2012 muotoilu-
palkinto on myönnetty graafikko, pro-
fessori Erik Bruunille (S, T 3674).
Designpääkaupunkivuoden kunniaksi
jaettu 10 000 euron suuruinen erikois-
palkinto myönnettiin hänen yli 60
vuoden elämäntyöstä.

Bruunin tunnetuimpia töitä ovat
hänen Hartwallille suunnittelemansa
1950-luvun katuja koristanut Jaffa-
juliste, joka on noussut valtavaa suo-
sioon sekä julisteena että sisustusteks-
tiileinä, sekä hänen Luonnonsuojelu-
liitolle tekemänsä julisteet. Parhaillaan
hänellä on työn alla postimerkkisarja
sekä Luonnonsuojeluliiton 75-vuotis-
juhlajuliste.

Muotoilupalkinto
Erik Bruunille

Hyvää Joulua
ja Onnellista

Uutta Vuotta 2013
Kivenjuurien lukijoille!
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Syntyneitä
31.10.2008 Valtteri Matias Marja-aho, vanhemmat Jari (S) ja Mirka Marja-aho.
2.12.2011 Elmo Aarre Herman Salmenkivi, vanhemmat Maiju Salmenkivi (H) ja Aleksi Tolonen, Helsinki
28.11.2012 tyttö Kokkolassa, vanhemmat Johanna, o.s. Siukonen (H, T 2239) ja Jukka  Torppa, Veteli.
Vihittyjä
Lauri Stenroth (N, T 4475) ja Elisa Vuori vihittiin avioliittoon Jyväskylässä Kuokkalan kirkossa 13.8.2011.
Leo Karhu (N, T 4581) ja avopuolisonsa Aila Pakola
Nivalasta vihittiin avioliitoon Ylivieskan maistraatissa
30.9.2011.
Olli Hatakka (S, T 3683) ja  Marianne Turunen vihittiin
Joensuun kirkossa 8.12.2012.
Hääpäivä
Tapio ja Ilona Murto (N, T 4437) ovat viettäneet 50-
vuotishääpäivää Kanadassa Ottawassa 8.8.2012.

Suku-uutiset

18   Kivenjuuret 2/2012

Hannu Sariolan kolme lapsenlasta syntyivät lähes
samanaikaisesti.

Stenroth sukuseuran ja lasten taikurijonglööriystävä, teo-
logian ja filosofian maisteri Emil Anton, 26, (H,T 2242)
vihittiin elokuussa avioliittoon puolalaisen Beata Clausin
kanssa Krakovan dominikaanikirkossa. Paikalla oli run-
saasti sukulaisia Suomesta ja Puolasta. Hääpuheen piti
sulhasen kummisetä Timo Siukonen, joka muisteli mm.
tapaamistaan Puolan presidentin Aleksander Kwasniewskin
kansa 1999. Nuori pari on perustanut ensimmäisen yhteisen
kotinsa Vantaan Myyrmäkeen.

Lauri Stenroth (N, T 4475) ja Elisa VuoriEmil Anton ja Beata Claus.
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STENROTH-SHOP

Postimerkkivihko 15 €
Vanhaa v 2008 julkaistua Stenroth-käyttelymerkkiä on
vielä vähän jäljellä. Uuden erän ostamista harkitaan.
Merkit myydään postimerkkivihkoina, vihkossa 8 ikimerk-
kiä.

Stenroth joulupostimerkki ja -postikortti
Tuotteissa on sama kuva.  Lämminsieluisen persoonalli-
sen 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 gram-
maan saakka 4 €, painavammat tilaukset painon mukaan.
Tuotepaketin mukana saat pankkisiirtolomakkeen, jolla
voit maksaa ostoksesi.

Pr-tuotteita myy Stenroth sukuseuran Ohjelmatoimi-
kunta; Jan Sundman, Nukkeruusunkuja 3 B 38, 00990
Helsinki. Tiedustelut ja tilaukset kätevästi joko sähköpos-
tilla 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.

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.

20,00 €
0,00 €

vuosi

Jäsenmaksu

Nuorisojäsen

15.1.2013

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

228829



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




