
Katse vuoteen 2000, varaa kalenterista 10. kesäkuuta 

Sukukokous Suomenlinnassa 
Maaginen vuosi 2000 on monin tavoin Sukukokoustyöryhmä on sukutoimikunnan 

historiallinen ja täynnä tapahtumia. Siihen mah- valtuuttarnana valinnut ja varannut Suomenlin-
tuu jännitystä, hohtoa. Helsinkikin toimii silloin nan kokouspaikaksi. Varsinainen kokouspaikka 
yhtenä yhdeksästä Euroopan kulttuuri- sijaitsee tenalji von Fersenin juuri kunnostetussa 
pääkaupungista. 1700-luvun holvisalissa. 

Meille Stenroth-jälkeläisille juhlavuosi Suomenlinna on paitsi arvokas, tänä vuon-
merkitsee jännittävää suurta sukukokous- ..---------, na 250 vuotta täyttänyt, hienosti kunnos-
ta, jota on tarkoitus viettää 10. kesäkuuta tettu historiallinen monumentti, myös 
2000 Helsingin Suomenlinnassa. elävä kulttuurikeskus ja ainutlaatuinen 

Sukulehtemme Kivenjuuret julkistaa retkikohde. 
näin "virallisen ilmoituksen" tulevasta Saarella voi aistia menneiden 
tapahtumasta. Toimikoon julkistaminen sukupolvien hengen. Sen historia tuntee 
alkufanfaarina ajatuksille, toiveille ja monia kuuluisia henkilöitä. Kuninkaat, 
käytännön tehtäville, jotka kokouksen tsaarit, sotilaat, arkkitehdit, laivan-
onnistumiseksi on mitä pikimmin käyn- rakentajat ja taiteilijat ovat jättäneet 
nistettävä. jälkensä linnoitukseen ja aivan alusta 

Jokaisen sukulaisen ensimmäinen alkaen myös Stenrothit. Erik Stenrothin 
Toini von Bel/ 

tärkeä tehtävä on varata kalenteristaan nuorin poika Nils osallistui Suomenlin-
kesäkuun toinen viikonvaihde sukukokousta nan rakentamiseen neljään otteeseen 1751-1777. 
varten. Lauantaina järjestetään virallinen juhla ja Saaren merkkihahmojen luetteloon 
sunnuntai on suunniteltu vapaaksi retki- ja liittämme myös Toinivon Beliin (s. 13.2.1900, 
sukuloimispäiväksi. k. 8.7.1975),joka toimi 40 vuoden ajan Suo

Sigrid (os.Stenroth) ja Antero von Bel/ perhekuvassa 1906: lap
sista ovat mukana Toini, Antti, Armas ja Eino. Perheen kuopus 
Maija on vielä äidin vatsassa. 

menlinnassa lastentarhanopettajana, eräänlaise
na saaren äitinä tai isoäitinä. 

Sukukokouksen yhteydessä vietämme 
Toinin ja hänen vuorokautta vanhemman 
"kaksosserkkunsa" Otto Salmenkiven (s. 12.2. 
1900, k. 31.12.1984) 100-vuotisjuhlaa. 

Eivätkö nämä puitteet olekin omiaan 
luomaan oikean sukujuhlan hengen! Toivotta
vasti koko saari kuhisee 10. kesäkuuta 2000 
vänrikki Erik Stenrothinjälkeläisiä ja heidän 
puolisoitaan. Järjestelyt alkavat kiihtyä, ja 
ennakkoilmoittautumisia aletaan kerätä ensi 
vuonna. 

SEIJA TIKKANEN 
Sukukokoustyöryhmän puheenjohtaja 
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Sukuyhteys 
syntyy oivalluksesta 

ERIK STENROTHIN suku sen kuin vain 
kasvaa. Vai pitäisikö sanoa vähän tarkemmin, että 
tieto sukuun kuuluvista lisääntyy. Timo Siukonen on 
tutkimuksissaan löytänyt jo yli neljä tuhatta sten
rothilaista! Miten näin suurestajoukosta enää löytää 
omaa paikkaansa sukupolvien ketjussa? Vaarana on 
aivan kuin hukkua toisten joukkoon. 

VIIME HUHTIKUUSSA olin siunaamassa 
haudan lepoon suvun vanhaajäsentä Enni Salmen
kiveä (o.s. Meurman), kummitätiänija enoni Otto 
Salmenkiven puolisoa. 

Ennen hautajaisia tutustuin heidän sukutau
luihinsa. Kun sitten muistojuhlassa tapasin serkkujeni 
lapsia ja lastenlapsia, minun oli helppo "sijoittaa" 
jokainen heistä omaan perheeseensä. Nuoremmat 
suvun jäsenet ihmettelivät tietojani. Sitten kerroin 
heille etukäteisopiskelustani. Tuntui siltä, että tuo 
kaikki lisäsi sukuyhteyden tunnetta. 

VASTIKÄÄN yksi miniöistäni kertoi iloisena 
voimakkaasta sukukokemuksesta. Hän oli ollut ta
paamassa miehensä 92-vuotiasta isoäitiä Taina Ah
vaa Lapualla. 

Mummi alkoi kertoa elävällä tavalla omasta 
Tunkelon suvustaan, varsinkin äidistään ja isästään. 
Siinä oli kaivettu esiin kutsu Siiri Ahngerin ja Juho 
Heikki Tunkelon häihin, samoin vanhoja kuvia ja 
kirjeitä, jotka tekivät menneiden sukupolvien ihmiset 
eläviksi. Tapaaminen sai miniäni ymmärtämään paik
kansa miehensä äidin suvussa. 

SUKUYHTEYS VOI syntyä vain sisältä päin, 
oivalluksen kautta. Erityisen tärkeitä ovat kuvaamani 
tapaiset rauhalliset hetket eri sukupolvien välillä. 

Suomenlinnaan kesäkuuksi vuonna 2000 suun
niteltu sukukokous voi omalta osaltaan antaa meille 
virikkeitä syventää henkilökohtaista vuorovaikutusta 
sukupolvien välillä niin, että löydämme niiden kes
kellä oman paikkamme. 

Uskon myös, että sukuyhteys voi ainakin pie
neltä osin auttaa meitä hahmottamaan yhä pirstalei
semmaksi käyvää elämää ja tukea meitä siinä, mitä 
nykyään on tapana kutsua elämänhallinnaksi. 

YRJÖ SARIOLA 

Sukutoimikunta: 

Puheenjohtaja: 
Yrjö Sariola, Vapaudenkatu 20 B 22,40100 Jyväskylä, 
puh. 014-212 195 

Jäsenet: 
Elina Kiuru, Tuomaankatu 25, 05830 Hyvinkää, puh. 
019-453 416 (SK) 
Eija Salmenkivi, Talvikkirinne 9 C 30, 01300 Vantaa, 
puh. 09-871 1383 (SY) 
Kari Salmenkivi, Kauppalantie 11 A, 02700 
Kauniainen, puh. 09-505 3169 (ST) 
Timo Siukonen, sihteeri, Vanhansillantie 6, 41660 
Toivakka, puh. 014-871 598, 0400-201 480 (ST) 
Markku Stenroth, Kallenkaare 21 , 14200 Turenki, 
puh. 03-687 8608 ja 03-687 2511 (ST) 
Seija Tikkanen, Porintie 2 a 4, 00350 Helsinki, puh. 
09-565 1988 

Suvun tutkijoita kesällä 1998 Toivakassa: vasemmalta Olavi 
von Bel/, Markku Siukonen, Eija Stenroth, Timo Siukonen, 
Markku Stenroth ja Aarne Sariola. 

Jyöryhmien jäsenet: 
Ilmovon Bell, Kinnarinkuja 4, 00370 Helsinki, puh. 
09-551 655 (SY) 
Olavivon Bell, Tommolankatu 14-16, 18130 Heinola, 
puh. 03-7153384 (ST) 
Olla Holmström, Silfverhjelrnsvägen 1, 10360 Svartå, 
puh. 019-348266 (SK) 
Heli Laurikainen, Lurnikkotie 27, 45150 Kouvola, 
puh. 05-3116 888 (SK) 
Hilkka Martinsen, Rullakatu 2 A, 15900 Lahti, puh. 
03-7830845 (SK) 
Reijo Niemi, Kevätmäentie 1, 20780 Kaarina, puh. 02-
2434 477 (ST) 
Rea Päivänsalo, Salakkatie 7 A, Haukilahti, 02170 
Espoo, puh. 09-452 1828 (ST) 
Kaarlo Salmenkivi, Alho, 52700 Mäntyharju, 013-685 
147 (SK) 
Aarne Sariola, Myhkyrinkatu 5 as 14, 70100 Kuopio, 
puh. 017-2616 538 (SY) 
Eija Stenroth, Kallenkaare 21 , 14200 Turenki, puh. 03-
687 8608 (ST) 

SY=sukuyhdistystyöryhmä, SK =sukukokoustyöryhmä, 
ST=sukututkimustyöryhmä 
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Perustetaanko Stenrothien sukuseura? 
Ilman muuta perustetaan, 

ainakin minun mielestäni. Olen 
pohdiskellut asiaa sukutoimikunnan 
asettamassa työryhmässä jo pian 
puolitoista vuotta ja vakuutan, että 
kaikki mittarit näyttävät selkeästi 
vihreätä. 

Nyt on jo korkea aika tehdä tuo 
päätös, sillä sukumme tutkiminen on 
edennyt hurjalla vauhdilla ja samalla 
myös tieto sukuun kuulumisesta. 
Sukutoimikunnan sihteeri Timo 
Siukonen on tehnyt niin valtavan 
perustutkimuksen suvustamme, että 
nyt ei ole varaajättää sitä hyödyntä
mättä. Ilman selkeätä yhdistys
muotoista tukea, niin taloudellista 
kuin muutakin, tutkimusta ei pitem
män päälle pystytä jatkamaan. 

Sukuseuran perustamisella 
rakennetaan samalla selkeä yhtey
denpitokanava sukulaisten välille. 
Kivenjuuret on ottanut paikkansa 
sukutiedon välittäjänä ja varmasti 
innoittaa itsekutakin ottamaan selvää 

omista juuristaan. Ilman suvun 
jäsenten tukea ei lehtikään voi 
ilmestyä. 

Sukuseuratyöryhmä, Eija Sal
menkivi, Ilmovon Bellja allekirjoit
tanut, valmisteli sukutoimikunnalle 
viime toukokuun kokouksen selvi
tystyössään raportin sääntöehdotuksi
neen. 

Alustavasti toimikunta päätti, 
että varsinaisessa sukukokouksessa 
kesällä 2000 Suomenlinnassa ehdote
taan perustettavaksi vänrikki Erik 
Stenrothinjälkeläisten tai avioliiton 
kautta hänen sukuunsa liittyneiden 
kesken yhdistysmuotoinen sukuseura. 
Varsinaisten 18 vuotta täyttäneiden 
jäsenten lisäksi seuraan voisi kuulua 
myös nuoriso jäseniä. Seuran nimi
kysymys on vielä mietittävänä. 

Varsinaisia kokouksia ehdote
taan pidettäväksi joka toinen vuosi. 
Jotta mahdollisimman moni suku
haara voisi saada edustuksensa hal
litukseen, jäsenmäärän pitäisi olla 

Nils Stenroth oli mukana 
rakentamassa Suomenlinnaa 

Jyväskyläläinen lehtori Heikki Sofia L'Eclairin kanssa. Tämä kuului 
Vuorimies löysi Kansallisarkistosta ranskalaiseen aatelissukuun. Perhee-
Nils Stenrothin allekirjoittaman an- seen syntyi neljä lasta, kolme poikaa 
sioluettelon 30-vuotisesta sotilasuras- ja yksi tytär. 
taan 1749-1779. Kirje on päivätty Ennen avioliittoaan Nils Sten-
Poltinahon leirissä 26. kesäkuuta rothtuli isäksi kahdesti. Liisa Erikin-
1779. tytär synnytti hänelle Immanuel-pojan 

Näiden tietojen mukaan hänet joulukuussa 1772 Sääksmäelläja 
otettiin 15-vuotiaana korpraaliksi Hä- Eeva Salomonintytär Mikael-pojan 
meen rykmentin Sysmän komppani- maaliskuussa 1773 Jämsässä. 
aan 1749 ja siirrettiin varusmestariksi Kuudesta lapsesta sukua jatkoi-
Rautalammin komppaniaan seuraava- vat vain tytär Anna Kristiina (1776-
navuonna. 1857) ja poika Karl Erik (1779-

Suomenlinnan linnoitustöihin 1854), josta tuli Vaasan läänin toinen 
hänet lähetettiin neljään eri otteeseen maanmittari. 
1751, 1757-58, 1760 sekä viimeksi Kaarlo Wirilanderin teoksen 
1777, jolloin hän toimi jo Rautalam- "Suomen armeijan upseeristo ja ali-
min komppanian päällikkönä. Välillä upseeristo 1718-1810" mukaan Nils 
hän kävi vartiontitehtävissä Helsin- Stenroth asui sotilasvirkataloissa Vii-
gissä ja Hämeenlinnassa. Lokakuussa tasaarella Ilmolahden Kinnulassa, 
1761 hänet siirrettiin adjutantin tehtä- Sääksmäellä Linnaisen Erkkylässä, 
viinja lähetettiin Hämeen rykmentin Kärkölässä Hähkäniemen Skyttäiässä 
Sääksmäen komppanian mukana so- ja Jämsässä Moiskalan Talvialassa. 
timaan Pommeriin. Hän erosi armeijasta luutnanttina 

Nils Stenroth meni naimisiin 1783 ja kuoli 64-vuotiaana Jämsässä 
helmikuussa 1775 jämsäläisen Anna Hinkkalan rälssitilan isäntänä 1799. 

viidestä seitsemään henkilöön. Seu
ran talouteen liityviä asioita kypsy
tellään vielä sukutoimikunnassa. 

Suomessa toimii sukuseurojen 
yhteenliittymänä Sukuseurojen Kes
kusliitto ry. Siiheen kuuluu vajaat 
sata sukuseuraa. 

Helsingin yliopiston kansatie
teen laitoksen yliassistentti, filosofian 
tohtori Sanna Kaisa Spoofm mukaan 
sukuseuroja tunnetaan liki 2000, jois
ta toimii aktiivisesti noin tuhat ja yli 
600 on rekisteröitynyt yhdistykseksi. 

Omalta osaltamme voimme ot
taa kantaa liittoon kuulumiseen pe
rustamisasian yhteydessä. 

Suomenlinnassa tavataan ke
säkuussa vuonna 2000. Toivon ja us
kon, että vänrikki Erik Stenrothin jäl
keläisten sukuseura silloin peruste
taan ja se saa toiminnalleen näyttävän 
lähtölaukauksen suuren sukulais
joukon läsnäollessa. 

AARNE SARIOLA 

Sukututkimusta 
intemetissä 

Sukututkimuksen muodot 
uudistuvat nopeaa vauhtia. Seurakun-
tien ylläpitämiä kastettujen, 
vihittyjen, haudattujenja muuttanei-
den luetteloita on luettavissa 
intemetissä kotipäättee itä tai esimer-
kiksi kirjaston tietokoneelta. 

Suurprojekti on vielä kesken, 
mutta tietoa voi hakea jo melkein 300 
seurakunnasta. Pääset liikkeelle 
osoitteesta http:/ /www.genealogia. fil 
Henkilörekisterilain mukaan sata 
vuotta nuorempia tietoja säilytetään 
edelleen seurakunnissa. 

Saman lain perusteella kaikki 
Stenrothin sukuun kuuluvat voivat 
tarkastaa omat tietonsa sukurekisterin 
ylläpitäjältä, sukutoimikunnan sihtee-
riitä Timo Siukoselta. 

Sukutoimikunnan tavoitteena 
on julkaista seuraavaan sukukokouk-
seen mennessä Erik Stenrothinjälke-
läisten ja aviopuolisoiden luettelon. 
Jos haluat lisätä, poistaa, muuttaa tai 
korjata itseäsi koskevia tietoja, ota 
yhteys sihteeriin. 
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Tutkimus pitää naiset mukana 
Mäntyharjun sukukokouksessa 

1996 valittu sukutoimikunta päätti 
kokouksessaan yksimielisesti, että 
sukututkimuksessa otetaan mukaan 
kaikki vänrikki Erik Stenrothinjälke
läiset tasa-arvoisesti. Sukututkimus
työryhmä on senjälkeen noudattanut 
työssään valittua periaatetta. 

Perinteisesti sukututkimus on 
keskittynyt vain mieslinjan seuraami
seen. Aatelissuvut noudattavat mene
telmää edelleen. Aatelisarvo katoaa 
tyttärien jälkeläisiltä, elleivät he 
mene muiden aatelisten kanssa 
naimisiin. 

Oheisessa taulukossa on näh
tävissä esimerkinomaisesti viiden su
kupolven ajalta, millaisiin sukuihin 
Stenrothien tyttäriä on naitu. Mukaan 
on otettu ne pojat, jotka ovat jatka
neet Stenrothlen sukua, ja heidän tyt
täristään on sitten nuolen avulla ker-

Fanny Olsson, os. Sneckenström 

Sneckenströmin sisarkuset sai-
rottu heidän uusi sukunimensä. vat avioliitossa sukunimikseen ikä-

Yhdelle sivulle ei mahtunut järjestyksessä Duncker, Åkerhielm, 
enempää sukupolvia. Jokainen uusi Schauman ja Olsson. 
suku jatkuu seuraavissa polvissa Neljännen polven sukuja ovat 
poikien kautta vanhalla ja tyttärien von Bell, Mikulin, Sandlund, Mehtä-
kautta uudella nimellä. Siten sukupuu lä, Weckman ja Dufva. 
paisuu valtavan suureksi. Viidennessä polvessa Stenrot-

Tavoitteenamme on koota mah- hien tyttäret toivat aviomiehet Lind
dollisimman kattavat nimiluettelot su- bergistä, Vakiosta, Sariolasta, Mal
kukirjaan, joka toivottavasti voidaan miosta, Törmäsestä, Heinosesta, Ka-
julkaistajoskus 2000-luvulla. rista, Teräksestä, Ruisahosta ja Kivi-

Välietappina kokoamme seu- ojasta. 
raavaan sukukokoukseen mennessä Aikakauden ilmiön mukaan 
käsikirjatyyppisen Kuka kukin on osa suvun miehistä suomensi sukuni-
Stenrotheissa -oppaan, josta ilmene- mensä. Käyttöön tulivat Salmenkivi 
vät nykyiset puutteelliset tietomme. ja Kivijuuri. 

Viereisen sivun taulukosta Sukututkimustyöryhmä ei tie-
selviää, että Erik Stenrothilta oli neljä tenkään katkaise uusia suku ja ensim
sukuajatkanutta lasta. Kaikkiaan lap-

Augusta Akerhielm, os. Sneckenström 

mäiseen uuteen polveen, vaan pyrkimyk
senä on löytää esimerkiksi kaikki katsel
muskirjuri Johan Valentin Roschierinja 
Margaretha Stenrothinjälkeläiset 

Työryhmänjäsenet ovat olleet kir
jallisesti tai suullisesti yhteydessä mm. 
Roschierin, Kekonin, Sneckenströmin, 
Wirilanderin, Calamniuksen, von Bellin, 
Sandlundin, Mehtälän, Weckmanin, Va
kion, Sariolan, Malmionja Törmäsen 
sukuhaaroihin. 

Suurin osa niistä on vastannut kut
suunsaapua seuraavaansukukokoukseen 
myönteisesti. 

Calamniuksen sukuseura viettää 
40-vuotisjuhliaan Kalajoella 10. kesä
kuuta 2000, harmillisesti samaan aikaan 
kuin Stenrothien on tarkoitus järjestäytyä 
yhdistykseksi Suomenlinnassa. 

sia oli seitsemän, mutta heistä ilmei
sesti kuoli lapsena kolme. Täydellisiä 
tietoja ei kirkonkirjoista ole löytynyt. 

Suvussa useita miesvaikuttajia 
Tytöistä vanhin Margaretha 

avioitui Roschierin sukuun ja Saara 
Masalineihin. Molemmat suvut ovat 
edelleen voimissaan. 

Seuraavassa polvessa Erikin 
poikien tyttärien kautta saatiin neljä 
uutta sukuhaaraa: Hammarin, F ors
sell, Tandefeltja Kekoni. Kolmas 
polvi toi mukanaan Töttermanin, 
Sneckenströmin, Söderholmin, 
Deimertin, Calamniuksen, Logrenin 
ja Flanderin. 

Aikaisemmissa Kivenjuurissa on kerrottu suvun valtakunnallisista 
vaikuttajista, erityisesti sotilaista ja papeista. Suvun uudet tutkimustiedot 
vahvistavat kuvaa ammattien suuntautumisesta samoille aloille, mutta 
tuovat mukanaan myös ripauksen hengen ja ruumiin kulttuuria. 

Suomen urheilun isä Ivar Wilskman, Suomen voimistelun isä Viktor 
Heikel ja Suomen teatterin isä Kaarlo Bergborn kuuluvat Erik Stenrothin 
jälkeläisten ja heidän puolisoidensa joukkoon. Kuorolaulun mestari, 
säveltäjä Heikki Klemetti, taidemaalarit Väinö ja Lauri Hämäläinen sekä 
Albert ja Johannes Gebhard liittyvätjoukkoomme. Selvät kytkennät löyty
vät myös Söderströmin, Gummeruksen ja Renqvistin kustantajasukuihin. 

Kenraaleita on suvussa neljä: Kaarle Heikki Kekoni, RudolfWalden 
sekä Axel ja Lars Heinrichs. 
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Erik Stenroth 
Väruikki 
s. 1688 
k. 22.09.1766 Leppävirta 

Kristiina Krook 
s. 26.12.1708 Saarijärvi 
k. 25.06.1788 Jämsä 

Margaretha 1 724-18041 
Roschier ______... 

~Henrik 1727-17741 
Kirkkoherra 

~Saara 1732-1831 J 
Masaiin _____.. 

_1 Nils 1734-17991 
l Luutnantti 

l.Anna 1756-1801 ~ H 2.Eeva 1769-1822 

1 

12.Gustaf1774-18551 Anna 1776-1857 
~ ~~~~t~~541 Hammarin-----. Tandefelt ______.. Kaupunginkasööri Kekoni 

____. 

2. Ulrika 1766-1839 r-._ 
Forssell ______.. 

2.Reinhold 1769-18381 
Majuri 

l.Gustava 1805-18691 lz.Fredrik 1823-1869 H !Sofia 1811-1895 J Karoliina 1812-189} H Sofia _1817-1868 1 
Tötterman______.. 1 1 Everstiluutnantti Söderholm ____.. Calamnius _.... Logren ______.. 

2.Minette1819-1855 l .I2.Edvard 1824-1890 HHelena 1820-18791 
Sneckenström --.1 1 Hovineuvos 2.Alma 1856-1904 1 Karl Niklas 1814-1871 Flander ~ 

Deimert ______.. Nimismies 
l2.0tto 1834-1906 2.Karl1820-1870 1 Claes 1827-1889 1 

Kappalainen 1 Kirkkoherra Maanviljelijä 

1 

~ustav ~~~1920 ~ 1 Sirkkn 1864-1935 ~ Helena 1862-1898 1 Karl 1842-1888 } l Bertha 1863-1946·1 
emap 1 o von Bell ______.. Mikuli n ______.. Mylläri Weckman _____.. 

1 ~ay 1:~~937 
emap 1 o 

1 Osvald 1869-1952 1-
Kirkkoherra 

HVivi 1866-1925 ·l 
Sandl Wld ______.. 

~Sofia 1847-1880 } 
Mehtäl ä ______.. 

H Karoliina1857-? 1 
Dufva ------.. 

y Edvard 1~?7-19461 
KirJ anpltaJ a 

1 Gmtav 1852-1891 
Muurari 

LI Klaus 1862-1925 
Höyrykoneenhoitl!ia 

1 

~ Rode 1900-19651 Elsa 1894-1974 Solveig 1905-19921 !.Matti H Saima 1880-? J 
Lindberg ____.. Sariola ______.. 

f- Heinonen ______.. f- 1869-1894 Kahelin __.. 
Kansakoulunopettaja Seppä 

~Lea 1902-1991 1 H Henna 1883-1952 J 
Teräs ______.. 

Stenroth --- Paavo 1896-1981 Armas 1905-1969 !.Heikki 
f- 1872-1953 Salmenkivi---+ r- Salmenkivi ___.... 

Maanviljelijä Kirkkoherra Koneenkäyttäjä H Uuno 1887-1969 J 
Metsätyönjohtaja 

1 Nelly 1899-1982 
l.Aino Vakio ______.. 

Reino 1898-1984 Aarre 1907-1992 f- 1876-1939 Betty 1892-19691 
Salmenkivi---+ ..... Salmenkivi ___.... Kari___.... Ruisaho __.. 
Kanttori Matematiikan lehtori 

42.0tto 

J 1885-1944 Rauha 1897-1971 ~ 
Stenrothin suvnn Otto 1900-1984 Olavi 1909-1995 Kivi oja ------.. 
jatkuminen Salmenkivi---+ r- Salmenkivi ___.... 

Kanslianeuvos Kihlakunnanneuvos 
tyttärien kautta Lyyli 1901-1941 ~ 
uusön sukuihin Kivijuuri ------.. 

Inkeri 1904-1991 Raili 1911-1990 

= uusi sukunimi Malmio ___.... .__ Törmiinen ---+ Niilo 1906-1971 
Konttoristi Laulunopettaja Kivijuuri ______.. -

Palopäällikkö 
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Pohjoismaiset vävypojat kauppamiehinä 
Yksi sukututkimuksen mielen

kiintoisia erikoispiirteitä on selvittää, 
millaisia puolisoita sukuun on tullut 
ja mihin suuntaan perheiden elämä on 
senjälkeen kääntynyt. 

Vielä viime keväänä en edes 
aavistanut, että minulla on yhteyksiä 
Åkerhielmienja Salvesenien teolli
suussukuihin. Niiden ansiosta Lohi
koskelle ja Vaajakoskelle syntyi mer
kittävää suurteollisuutta. 

Stenrothilaisittain tulkiten kan
taisäksi on valittava Parkun kartanon 
isäntä, majuri Reinohold Stenroth 
(1769-1838) Rantasalmeltaja kanta
äidiksi hänen vanhin tyttärensä toi
sesta avioliitosta, Minette (1819-
1855). 

Minette sai Sneckenströmin 
Minette avioitui 1. kesäkuuta 

1843 Helsingissä porvootaisen kaup
paneuvoksen Gustaf Fredrik Snec
kenströmin (1797-1877) kanssa. 
Tämä oli aikanaan kaupungin 
huomattavimpia henkilöitä. Kun 
Porvoo 1946 täytti 600 vuotta, 
kaupungin historia koottiin kahteen
toista kuvaelmaan. Niistä kahdessa 
kauppaneuvos esiteltiin tärkeässä 
osassa. Palaamme Sneckenströmien 
elämään Kivenjuurien myöhemmissä 
numeroissa. 

Tällä kertaa päähenkilöitä ovat 
Minettenja Gustafm tytär Augusta 
( 1846-192 8) ja heidän tyttärentyttä
rentyttärensä Ingrid Salvesen os. 
Söderström (s.1902). 

Sneckenströmien tapana oli 
viettää kesälomia Ruotsin Visbyssä. 
SielläAugusta tutustui ruotsalaiseen 
luutnanttiin, vapaaherra Hjalmar 
Åkerhielmiinja meni hänen kanssa
aan naimisiin 23-vuotiaana 1870. 
Hjalmar oli saanut upseeri
koulutuksen Karlbergin sotakoulussa 
ja Marieborgin tykistöakatemiassa, 
osallistunut Saksan ja Tanskan sotaan 
1864 sekä ylennyt myöhemmin 
majuriksi. 

Suvut tulivat tutiksi 
Sukujen välinen side oli muo

toutunut ystävyyttä sakeammaksijo 
aikaisemmin. Nuoren parin vanhem
mat sisarukset Richard Åkerhielmja 
Zulima Sneckenström olivat avioitu
neet 1864, ja itse kauppaneuvos oli 
leskeksijäätyään taluttanut 1865 

Hjalmar Akerhielm 

alttarille Richardinja Hjalmarin sis
kon Rosalian. 

Gustaf Sneckenström oli 
hankkinut 1870-luvun taitteessa 
Jyväskylästä Tourujoen varrelta liki 
800 hehtaaria maata, Kankaan ja 
Koskenpään tilat, joita hän tarjosi 
vävylleen hoidettavaksi. 

Syynä tarjoukseen oli se, että 
hänellä ei ollut omaa poikaa liiketoi
mienjatkajaksi. Ensimmäisessä avio
liitossa syntynyt Alfred oli kuollut 
25-vuotiaana 1863, ja kolmannesta 
avioliitosta 1866 syntynyttä Fredrikiä 
ei vielä voinut ajatella vaativiin 
tehtäviin. 

Hjalmar hyväksyi ehdotuksen, 
vaikka päätös merkitsikin luopumista 
sotilasurasta. Hän muutti perheineen 
Kankaan tilalle kesäkuussa 1871. 
Alkuvuodet sujuivat maanviljelystä 
opetellenja liiketoimintoja 
laajentaen. Vapaaherra noudatti 
aatelissäädyn edellyttämiä tapoja. 
Pidot näkyivät ja kuuluivat Jyväsky
län seurapiireissä. 

Tehdas valmistui 1874 
Åkerhielmin tavoittena oli alus-

ta alkaen valjastaa Tourujokija 
rakentaa rannalle paperitehdas. 
Kaivuutyöt alkoivat syksyllä 1872, 
rakennukset valmistuivat vähän yli 
vuotta myöhemmin ja vihkiäisiä 
vietettiin 13. tammikuuta 1874. 
Rahoituksen hoiti appiukko 
Sneckenström. 

Raaka-aineena tehdas käytti 

puuhioketta, lumppua, o ikimassaaja 
kemikaleja. Tuotteina syntyi kotimai
seen myyntiin paino-, tapetti-, kääre- ja 
pussipaperia. 

Kauppa ei kuitenkaan käynyt 
toiveiden mukaisesti, ja niin Åkerhielm 
luopui halvan paperin valmistamisesta. 
Hän päätti 1876 ottaa valikoimiinsa 
sanomalehti-, silkki- ja paperossipaperin 
sekä panostaa Venäjän vientiin. 

Koneistus uusittiin 
Hienopaperituotanto vaati täysin 

erilaisen koneistuksen. Hän sai Suomen 
valtiolta lainaa 120000 markkaa viiden 
prosentin korolla sekä loput apeltaan. 
Vakuudeksi hän pisti koko omaisuuten
sa. Samalla tuotantolaitoksia täydennet
tiin käynnistämällä saha heinäkuussa 
1877. 

Rakennelma romahti 
Rakennelma alkoi luhistua 19. 

marraskuuta 1877, kun kauppaneuvos 
Sneckenström kuoli 80-vuotiaana. Venä
jän markkinat tyrehtyivät Turkin sodan 
vuoksi eikä perikunta päässyt sopuun 
perinnönj aosta. 

Åkerhielm pyysi toukoukuussa 
1879 tuomiokunnasta asettamistaan 
vararikkoon, ja konkurssituomio tuli 
lokakuussa. Se oli lajissaan suurin koko 
kaupungissa. Paroni palasi perheineen 
Ruotsiin elokuussa 1879. 

Konkurssihuutokaupassa tehtaan 
laitokset ja maatilat siirtyivät Åkerhiel
min lankomiehille Porvoon kaupungin
kamreerille, maisteri Henrik Modee
nille, valtiopäivämiehelle, tilanomistaja 
Edvard Dunckerille ja hovineuvokselle, 
maisteri Max Schaumanille . 

Heidän vaimojaan olivat Minetten 
ja Gustafm tyttäret Minna (Duncker) ja 
Sandra (Schauman) sekä Gustafinja 
hänen ensimmäisen vaimonsa Kristiina 
Spaakin tytär Hilda (Modeen). 

Kolmikko nousi yhtiönjohtoon ja 
hankki tehtaan pyörittäjiksi alan ammat
tilaisia. Paperimestariksi kiinniettiin 
Joseph Fielding Englannista ja kirjan
pitäjäksi tämän lanko AdolfKolström, 
joka etäisesti liittyy myös Stenrothin 
sukuun. Adolfin veli Theodor oli Toini 
Kolströmin isä, Toini taas kansakoulun
opettaja Armasvon Beliin vaimo. 

Tehdas tuotti enimmäkseen silkki
ja savukepaperia, mutta parhaiten kävi
vät kaupaksi maissipaperija makula
tuuri. 



Gustaf Sneckenström 

Lohikosken paperitehtaasta 
muodostettiin 1891 Kangas Osakeyh
tiö, ja Sneckenströmin kuolinpesä 
merkitsi nimiinsä koko osakekannan. 
Vaikeudet eivät hellittäneet, vaan yh
tiö ajatutui kassakriisin kautta vara
rikkoon syksyllä.190 1. Tehtaan osa
ke-enemmistö siirtyi GA. Serlachius 
Oy:lle joulukuussa 1918. Nykyisin 
Kankaan paperitehdas on osa Metsä
Serla -yhtymää. 

TIMO SIUKONEN 

Minette Stenroth 

Lähteet: 
Jorma Ahvenainen: Kankaan 

Paperitehtaan historia. 
Jussi T. Larmalainen: Jyväsky

län maalaiskunnan kirja 
Erkki 0. Kontio-Lars G von 

Bonsdorff: GA.Serlachius Oy 1868-
1968 

Alastair E H Salvesen: Slekten 
Salvesen 1550-1995. 

Hjalmar Akerhielm: Minnen 
från Finland och Ryssland 1868-1877 
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Adolf Koiström Max Schauman 

Salvesenit tulivat sukuun 
Samaan aikaan 1875 kun ruot

salainen Hjalmar Åkerhielmjohti 
Kankaan paperitehdasta, 20-vuotias 
norjalainen James Salvesen tutustui 
hänestä vain alle 1 0 kilometrin päässä 
ensimmäistä kertaa elämässään Päi
jänteen yläjuoksulla Haapakoskeen, 
paikkaan, jota nykyisin kutsutaan 
Vaajakoskeksi. 

Skotlannissa toimiva, norja
laisomisteinen Chr.Salvesen&Co:n 
oli lähettänyt Jamesin raportoimaan 
Suomen metsäteollisuudesta ja hän 
ihastui Haapakosken sijaintiin. Sinne 
hän perusti 1882 veljensä Tomin 
kanssa yrityksen nimeltä T &J Salve
sen. Vähän myöhemmin heidän 
kolme nuorempaa veljeään Henrik, 
Adolphja Emil muuttivat Suomeen 
auttamaan heitä liikkeen 
pyörittämisessä. 

Henrik toimi aikansa Helsingis
sä, mutta muutti sitten Tanskaan ja 
perusti Kööpenhaminaan oman puu
agentuurin. Jäätyään eläkkeelle 1920 
hän palasi Helsinkiin. Hän oli naimi
sissa oopperalaulaja Mathilda Lager
marckin kanssa. Heidän lapsistaan 
Harry solmi syyskuussa 1924 Por
voossa avioliiton Ingrid Söderströmin 
kanssa. 

T &J Salevesenin puunjalostus
toiminta kukoisti ja toi paljon 
työpaikkoja paikkakuntalaisille. 
Uskonnolliseksija anteliaaksi 
mainittua Salvesenia alettiin nimittää 
Vaajakosken Patruunaksi. 

Ensimmäinen maailmansota 
Euroopassa ja sisäiset levottomuudet 

Suomessajohtivat siihen, että Sal
vesenjoutui myymään kaikki tehtaan
sa elokuuhun 1917 mennessä. Niiden 
pohjalta Vaajakoksen suurtyön
antajaksi tuli SOK. 

James Salevesen vei perheensä 
Norjan kautta Skotlantiin, jossa hän 
kuoli 71-vuotiaana 1926. 

Erik Stenrothista 
Ingrid Salveseniin 

Erik Stenrothin (s. 1688) ja 
Ingrid Salvesenin (s. 1902) välissä on 
viisi sukupolvea. 

Erikin lapsista Henrik (s. 1727) 
opiskeli papiksi. Hänestä tuli Leppä
virran kappalainen ja viimeisiksi elin
vuosikseen Ilomantsin kirkkoherra. 

Henrikin lapsista Reinhold (s. 
1769) seurasi isoisäänsä sotilaaksi. 
Hän eteni Haapaniemen sotakoulun 
tallimestariksi ja pääsi eläkkeelle ma
jurina, minkäjälkeen hän asettui Ran
tasalmelle Parkun kartanon isännäksi. 

Reinholdin tytär Minette (s. 
1819) meni naimisiin kauppaneuvos 
Gustaf Sneckenströmin kanssa. Syn
nyttäessään kuudetta lastaan 1855 
Minette menehtyi. Tytär Minna (s. 
1844) avioitui valtiopäiväedustaja 
Edvar Dunckerin kanssa ja heidän 
tyttärensä Fanny (s . 1877) löysi avio
puolisokseen Söderströmin kustan
tajasuvusta Gustaf Arvidin. Lapsista 
toiseksi vanhin Ingrid meni Harry 
Salvesenin kanssa naimisiin 1924 ja 
hän asui ainakin vielä viime vuonna 
Tukholmassa 95-vuotiaana. 
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Suvun 
uutispalsta 
Kiitokset: 
Sukutoimikunta kiittää 
luokanopettaja Veikko 
Palolaa mittavasta su
kututkimustyöstä Niva
lassa. Hän selvitti Sofia 
Kristiina Stenrothin 
(1847-1880)ja Mikko 
Mehtälän (1845-191 0) 
jälkeläisten sukuhaa
rasta yli tuhannen ih
misen tiedot. Heidän 
kauttaa opimme tunte
maan sukumme juurtu
misen Nivalaan ja sen 
ympäristöön. 

Syntyneitä: 
3 .1. 1998 Matti Juhani 
Valtteri Mehtälä Niva
lassa, isä Reijo Juhani 
Mehtälä, äiti Kaarina 
Sisko os. Aho. 
4.5.1998 kaksospojat 
Arttu Valtterija Joona 
Santeri Siukonen Tam
pereella. Isä Jari Antero 
Siukonen ja äiti Heli 
Maarit os. Salmela. 
Kuolleita: 
3.3.1998 Velu Ville 
Oskari Kivioja Rova
niemellä. 
28.3.1998 Enni Hen
riette Salmenkivi o.s. 
Meurman Helsingissä. 
14.5.1998 JohanAgnar 
Engman Gävlessä 
Ruotsissa. 
14.8.1998 Kerttu Ja
miesson o.s. Pyysing 
Skotlannissa. 
Väitöksiä: 
19.9.1998 Leila Johanna 
Karhunen os. von Bel! 
Kuopion yliopistossa 
terveydenhuollon toh
toriksi. Väitöskirja kä
sittelee lihavien ihmisten 
syöruishäiriöitä ja 
ahmintaongelmaa sekä 
tarkastelee, miten aistit, 
aivot ja kehon eritystoi
minta reagoivat ruokaan 
ennen syömisen 
aloittamista. 

Kivenjuuret 

• 
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Erik Stenrothin nimikirjoitus vuodelta 174 7. 

Tuntematon tulee tutuksi 
VOIT OLLA VARMA, että istuessani eri 

arkistoissaja tutkiessani sukua mietin usein, onko 
harrastuksessani mitään järkeä. 

En ole huuhtonut koskaan kultaa, mutta kirjojen, 
valokuvien ja tv-ohjelmien perusteella olen päätellyt, 
että jollain tasolla suvun tukimisessa ja kullan huuhto-
misessa voisi olla vertauskuvallisesti jotain samaa. 

Kullanhuuhtoja sijoittaa varojaan retkivaatteisiin, 
huuhdontavälineisiinja Lapin matkoihin, vaeltaa kilo-
metrien päähänjoen varteen ja alkaa vaskoa. Arvotonta 
vettä ja hiekkaa valuu käsien ja silmien ohi tunnista 
toiseen. Sitten keitetään nuotiolla kahvit. Aistitaan, 
mitä ympärillä on, sulaudutaan osaksi luontoa. 

Huuhdootaloma kuitenkin loppuujuuri silloin, 
kun se suuri kultahippuneo on löytymäisillään. 

SUVUN TUTKIJAKIN tarvitsee rennon vaate-
kerran, erityisen kestävät housut, tietokoneen ja halun 
koluta valtion, maakunnan, kunnan ja kirkkoherran-
virastojen arkistoja, kirjastojakin. Etsinnän kannalta 
arvottomia nimiä ja paikkoja valuu silmien ohi tunnista 
toiseen mikrofilmilaitteilla, kirjoissa ja kartoissa. Sitten 
käydään torilla kahvilla. Arkistossa aistii ajan kulumi-
sen vuosisatoina; sulaudutaan historian virtaan. 

Usein virka-aika päättyy juuri silloin, kun 
parhaat löydöt ovat aivan varmasti tulossa esiin. 

VÄNRIKKI ERIK STENROTHIN suvun tutki-
misessa on päästy varsin pitkälle. Listoille on kirjattu 
tuhansien ihmisten nimiä. Tunnemme 300 vuoden 
ajalta toivottavasti jo suurimman osan Erikin 
jälkeläisistä, kuka missäkin on syntynyt ja kuollut, mitä 
ammattia harjoittanut, kenen kanssa mennyt naimisiin 
ja paljonko lapsia on perheeseen syntynyt. 

Tietojen keruu on kuitenkin kesken. Sukututki-
musta ei tehdä kuolleita, vaan eläviä varten. Kunnioi-
tamme menneitä sukupolvia, sillä ilman heitä meitä-
kään ei olisi, mutta silti tavoitteemme on asetettu tule-
vaisuuteen. 

HALUAMME SELVITTÄÄ itsellemme ja 
omille jälkeläisillemme, ketkä ovat stenrothilaisia. 
Sukuyhdistys tarjoa rakenteet toiminnalle ja suku-
kokouksissa tapaamme toisiamme. Jokainen sukupolvi 
luo omat tapansa. Minusta on mukava istua arkistossa 
ja huuhtoa esiin kultahipun arvoisia sukulaisia. 

Sinä olet yksi heistä. Hauska tutustua! 
TIMO SIUKONEN 

Kivenjuurien 
mielipidesivu 
avattu 

Vuosi sitten ilrnes-
tyneessä Kivenjuurien 
numerossa kerrottiin, et-
tä lehden toimitus avaa 
oman palstansa mielipi-
teille. 

"Voit kirjoittaa ly-
hyitä muistelmia, heittää 
ideoita, vaihtaa ajatuk-
sia, jakaa kritiikkiä", 
kuului kutsu, johon on 
vastannut runon muodos-
sa yksi kirjoittaja. 

Odotamme lisää! 

Suvun tunteet 
Suvussa elävät tuntehet 
suuret/ 
palveleehan meitä 
Kiven juuret/ 
menneisyyden arvoista 
muistuttaa/ 
tulevaisuuteen uskoa 
kuiskuttaa. 

Historiasta näin tieto 
karttuu/ 
uusi polvi taas ohessa 
varttuu/ 
kallioperustalle talo 
rakentuu/ 
rinnalla rikkaruohot 
karsiintuu. 

Sanan miekka on 
jälleen väkevä! 
sen on jokainen 
joskus näkevä! 
ja kestää aina 
ajasta aikaan! 
ja paljon hyvää 
saa se aikaan. 

Yhteisyys syntyy 
perheessä! 
ei vahingossa, 
ei erheessäl 
piiri voi olla 
myös laajempi/ 
suku, kylä, maa, 
yhä taajempi. 

Markku Siukone"' 

MuuramE 
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