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Lindin liikkuvat miehet, 
kuva:	Heikki	Kotilainen

Kuva: Antero Juvonen

Valmistautuessani Hartolan suku-

tapaamiseen (ks. s. 12) palasi mieleeni 

parikymmentä vuotta sitten opinnoissani 

käsittelemäni teemat. 

Pääsin teemoissa yhdistämään mikrotason työskentelyn 
kautta historian- ja sukututkimuksen, yleisen ja yksityi-
sen. Tarkastelin kulttuurihistorian aineopintojen semi-
naarityössä joidenkin esivanhempieni puolison valintaa. 
Alkuperäinen kiinnostukseni oli noussut yhdestä kysymyksestä:  
miksi isoisäni isoisä Otto Tandefelt (1898, H 1588) ei esi-isiensä tavoin valinnut 
upseerin uraa, vaan päätyi siviilivirkamieheksi? Tätä ilmiötä selvitellessä laajeni 
ihmettelyni koskemaan myös puolison valintaa useamman henkilön ja sukupol-
ven osalta. 

Selvitystä työstäessäni tulivat väkisinkin mieleeni Timo Siukosen sanat Kiven-
juuret -lehdestä (11/97): ”Sukututkimusta tehtäessä on ehkä kaikkein tärkeintä 
tietää, mitä tutkitaan ja missä järjestyksessä. Jos kohdetta ei rajata, yksityiskohdat 
alkavat hallita kokonaisuutta. Materiaalia kertyy nopeasti niin paljon, että tutkija 
hukkuu sen alle.” … ”Mennään sik-sakia sekä aikakausissa että paikoissa, eikä 
valmista synny tavoitteiden mukaisesti.”

Tärkeä osuus työssäni on myös Kai Häggmanin ”Johdatus perhehistoriaan”-teok-
sella, jonka lainauksessa tiivistyy tunnelmani sukuselvittelyjen ryteikköisellä polul-
la: ”Kaikkea vakavaa tutkimusta siivittää inhimillinen uteliaisuus. Historiantutki-
muksella on omat maagiset hetkensä. Minun mielestäni taika on vahvimmillaan 
silloin kun tutkija ensimmäistä kertaa onnistuu jotenkin tavoittamaan toisen ih-
misen edessään olevasta nipusta outoja ja pölyisiä papereita. Lopussa silmä ehkä 
tavoittaa myös prosesseja ja rakenteita, mutta alussa on kiinnostus menneisyyden 
ihmisiin, joissa on jotain tuttua ja jotain vierasta.” 

Näiden maagisten hetkien toivossa jaksaa välillä ryteiköissäkin rämpiä. 

Eila Passoja
eila.passoja@gmail.com

Päätoimittajan terveiset
Kivenjuuret lehden pääkirjoittajina vuorottelevat päätoimitta-
jan kanssa sukuseuran aktiiviset toimijat. Kiitos Eila Passojalle 
aloituksesta. 

Odotan malttamattomana juttuvinkkejä kevään lehteen var-
sinkin tässä lehdessä vähemmän esiin olleilta Saran ja Nilsin 
sukuhaaroilta.

Iloisin jouluntoivotuksin 

Kaarina Wilskman
päätoimittaja

Lähtökohtana inhimillinen uteliaisuus 
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Tulkaa mukaan
Marjatta Salonen, SukuSeuran puheenjohtaja

Sukuseuramme on tämän vuoden aikana ollut  

aktiivinen ja järjestänyt kaksi sukutapaamista, 

joissa on kerrottu mielenkiintoisia asioita suvun 

historiasta. Näihin tapahtumiin kannattaa osallis-

tua, sillä suvusta kiinnostunut stenrothilainen voi 

saada niissä uutta tietoa ja innoitusta taustojensa 

tutkimiseen. Samalla voi tutustua uusiin sukulai-

siin. Paraikaa valmistellaan ensi kesänä järjestettä-

vää sukukokousta historiallisessa Suomenlinnas-

sa, jonne toivomme runsaasti osallistujia. 

Vänrikki Erikin elämä ja tausta kiinnostaa sukutut-
kijoitamme. Tästä kuulimme Erik 325-vuotta tapah-
tumassa Jämsässä, jossa saimme myös vierailla suvun 
vanhoilla asuinsijoilla Hinkkalan ja Witikkalan kar-
tanoissa. 

Syyskuun Tandefelt-tapahtuma Hartolassa oli elä-
myksellinen kahden Paateron ansiosta. Eila Passo-
ja os. Paatero oli tehnyt mittavan urakan tutkimalla 
oman sukuhaaransa avioliittoja 1800-luvulla ja saa-
nut selville, miten henkilöt olivat löytäneet toisensa 
ja solmineet avioliiton. Havainnollisessa esityksessä 
nähtiinkin, miten Stenroth-suvun piirissä monet su-
vut nivoutuvat toisiinsa avioliittojen kautta. Puolisot 
olivat löytäneet toisensa sukulaistensa kautta. Niin 
tapahtui 1800-luvulla, jolloin seurapiirit olivat vie-
lä varsin pienet ja ihmiset tunsivat toisensa tai olivat 
tietoisia toisistaan aivan toisella tavalla kuin nykyään. 
Onhan hyvin yleistä, että nykyihmiset eivät tunne 
edes lähisukulaisiaan. 

Ilkka Paatero kertoi esityksessään uusia ja arvokkai-
ta tutkimustuloksiaan Otto Tarvasen alias Otto Tan-
defeltin kirjallisesta tuotannosta ja tämän 1800-luvun 
puolivälissä tekemästä työstä suomen kielen käytön 
edistämiseksi. Oton kaltaisia kaukokatseisia tienrai-
vaajia tarvittiin, jotta saatiin muutoksia aikaan kieli-
asiassa.  

Tämän vuoden viimeinen sukutapaaminen on mar-
raskuun 23. päivänä Kulttuurikeskus Sofiassa Helsin-
gin Vuosaaressa. Tervetuloa yhteiseen adventtitilai-
suuteen hiljentymään joulua odottaessamme.

Marjatta Salonen K253 
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Elokuinen, tihkusateen raikastama 
ilma enteilee syksyä. Pian alkaisi 
jääkiekkokausi.

Olemme Puotilan urheiluken-
tällä Helsingissä. Eläkkeelle jäänyt 
Yleisradion uutisankkuri Arvi Lind, 
73, on järjestänyt kentän reunalle 
kolmen sukupolven kohtaamisen 

Kivenjuurien lukijoiden iloksi. Mu-
kana ovat Arvin lisäksi Juha, Paavo 
ja Onni Lind.

Pääsemme seuraamaan Puotin-
kylän Valtin jalkapalloharjoituksia.

Pilli soi terävästi. Arvin poika 
Juha, 39, viheltää valmentajan 
ominaisuudessa, käskee, neuvoo 

ja ohjaa. Valtin juniorit kiihdyt-
tävät pillin äänen tahdittamana 
vauhtiaan pujotteluradalla vuoron 
perään, ottavat pallon jalkoihinsa, 
kuljettavat pari askelta ja laukaise-
vat kohti maalia. Sama uudestaan. 
Ja uudestaan.

Juhan pojat Paavo, 10 ja Onni, 
8, yrittävät parhaansa isän ja mui-
den valmentajien valvovien silmän 
alla. Kun treenit ovat ohi, Lindit 
kokoontuvat yhteen. Poseeraami-
nen on heille tuttua.

Helsingin Sanomista eläköitynyt 
valokuvaaja Heikki Kotilainen toi-
mii kuin vaativa valmentaja. Hän 
ei päästä kohteitaan vapaalle en-
nen kuin Kivenjuuriin tarkoitetut 
kuvat ovat tallessa kameran muis-
tikortilla.

Säntillisyys kulkee suvussa

Siirtykäämme haastattelun seuraa-
vaan vaiheeseen. Kysyn suvun 
mer ki tyksestä.

Juha Lind muistuttaa, että hän on 
asunut neljänneksen elämästään ul-
komailla. Ammattilaisjääkiekkoi-
lijana häneltä kului yhdeksän vuot-
ta kansainvälisissä ympyröissä ja 
kun kotimainen SM-liiga lasketaan 
mu kaan, jääkiekon täysipäiväiseen 
pelaamiseen hän on sijoittanut 
melkein puolet elämästään, vuodet 
1992–2010.

”En kovin hyvin tunne sukua-
ni”, hän tunnustaa. Äidin puolelta 
enemmän kuin isän.

Urheilevat Lindit pitävät 
asiat järjestyksessä
Neljä Lindiä heittää neljä eriväristä jalkapalloa  

ilmaan yhtä aikaa valokuvaajan pyynnöstä.  

Taustalla pyörii kymmeniä urheiluhenkisiä kau-

punkilaisia värikkäissä verkkareissaan. He  

juoksevat pallon perässä yksin tai yhdessä. Joku 

hölkkäilee kentän ympäri muista välittämättä.

teksti: timo siukonen, kuvat: Heikki kotilainen

Säntillisyys, nöyryys ja rehellisyys ovat 
tärkeitä arvoja Juha Lindin perheessä
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Juha Lind on Stenrotheja isän 
puolelta. Pitää mennä aika mon-
ta sukupolvea taaksepäin ennen 
kuin nimi tulee vastaan. Suvun 
kantaisä, vänrikki Erik Stenroth 
eli vuosina 1688–1766, ja hänestä 
Lindeihin edetään tytär Katarina 
Roschierin kautta. Roschierien ja 
Lindien välissä on osattava tunnis-
taa vielä sukunimi Björkstén.

Omat vanhempansa Juha Lind 
tuntee hyvin ja kertoo perineensä 

heiltä ”säntillisyyden”, rehellisyy-
den, työn tekemisen kunnioittami-
sen ja nöyryyden elämää kohtaan. 

”Pedanttius on ehkä väärä sana, 
mutta kyllä minulla paperit ja ky-
nät ovat aina järjestyksessä.”

Jääkiekkouralla jokeripelaajaa 
on vienyt eteenpäin sosiaalisuuden 
lahja. ”Olen oppinut toimimaan 
ryhmässä.”

Lind pelasi Pohjois-Amerikan 
ammattilaisliigassa NHL:ssä Dal-
las Starsin ja Montreal Canadien-
sin laitahyökkääjänä 148 ottelussa 
kolmella kaudella, niiden lisäksi eri 
seuroissa Itävallassa ja Ruotsissa. 
Maajoukkueuralla Leijonissa hän 

saavutti olympiapronssia Naga-
nossa 1998, kun taas MM-ki-
soista tuli kaksi hopeaa ja yksi 
pronssi 1999–2001.

Sukukirjassa Intermezzo ur-
heilukirjailija Markku Siukonen 

todistaa artikkelissaan, että 
Juha Lind on suvun historian 

kirkkain maailmantähti.

Takana kovat ammattilaisajat

Juha Lind myöntää, että takana 
ovat kovat ammattilaisajat. Jääkiek-
koilun korkeimmalla tasolla ei ole 
varaa jättää töitään tekemättä. Hän 
jopa kokee jossain määrin ihmeeksi, 
että on kaiken nähnyt, pysynyt hui-
pulla ja päässyt putkesta läpi.

Nykyisin Juha Lind on kiireinen 
koti-isä, jolla on runsaasti remont-
ti- ja mökkitöitä, juniorivalmen-
nusta sekä jääkiekkoiluun liittyviä 
asiantuntijatehtäviä, kuten SM-lii-
gan kommentointia Yle Puhe -ka-
navalla. Perheen kesämökki si-
jaitsee Kuusamossa. Fyysisestä 
kunnostaan hän pitää yhä hyvää 
huolta. Tavoitteena on juosta vä-
hintään yksi maraton vuotta koh-
ti. Viisi on takana ja ennätys 2012 
Berliinissä juostu 3.13.03.

Paavo ja Onni pelaavat paitsi jal-
kapalloa, myös jääkiekkoa ja sali-
bandya. Heiltä Juha-isä edellyttää 
samoja ominaisuuksia kuin itsel-
tään. ”Se mikä tehdään, tehdään 
kunnolla.”
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”Ei ole mitään väliä, jos on rikas ja 
viisas, mutta ruumis omasta syys-
tä rappiolla”, totesi koko Suomen 
tuntema Yleisradion uutisankkuri 
Arvi Lind lokakuussa 2005 Kiven-
juuret-lehdessä. Kahden aukeaman 
artikkelin oli kirjoittanut lehden 
silloinen päätoimittaja, professori 
Hannu Sariola.

”Liikunta on minulle kaikki kai-
kessa. Se kulkee työn ja perheen 
rinnalla. Liikunta on itsestä huo-
lehtimista”, Lind tuolloin kertoi.

Toukokuussa 2007 kirjailija Kjell 
Westö ilmoitti samassa lehdessä: 
”Seuraavissa Zoomin harjoituksissa 
menen pelikaverini Arvi Lindin luo 
ja sanon, että terve sukulainen!”

Liikunta kuuluu Lindin elämään 
yhä anno domini 2013. Toisin on 
käynyt joidenkin muiden harras-
tusten. Mies on vähentänyt jäse-
nyyksiään yhdistyksissä. Päätösten 
kautta hän säätelee ajan ja rahan 
käyttöään. 

Lind jäi eläkkeelle 2003, mutta ei 
tämä kansakunnan tv-ikoni ole un-
holaan joutunut. Vuonna 2009 Aa-
mulehden lukijoiden mielestä Arvi 
Lind oli tv-uutisten 50-vuotisen his-
torian paras uutisankkuri. Äänestyk-
sessä hän sai 54 prosenttia annetuis-
ta äänistä. Seuraavina olivat Heikki 
Kahila (13 %) ja Eva Polttila (12 %). 

Arvi Lind kertoo omakotitalossaan 
Helsingin Puotilassa, että hänelle 
tärkeitä harrastuksia ovat olleet lii-
kunnan lisäksi maanpuolustustyö ja 
erityisesti 1889 Lappeenrantaan pe-
rustetun Suomen Rakuunarykmen-
tin perinteen vaaliminen.

Lind on toiminut Sanomalehti 
Keskisuomalaisen lukija-asiamie-
henä sekä kantanut vastuuta suo-
men kielen huollosta.

”Olen perhekeskeinen ja sukura-
kas, sellaisen elinikäisen avioliiton 
kannattaja”, Lind ilmoitti 2005. 

Kahdeksan vuotta myöhemmin 
hän täsmentää: ”Annan suuren 
arvon sukutyön tekijöille. En vä-
hättele yhtään. Itse en vain jaksa 
siihen osallistua.”

”Kulttuuriperinnön siirtäminen 
tule vil le polville on tärkeää”, hän 
tietää. Sellaisesta on myös silmin-
nähtävä todistus. Kivenjuurien 
numerossa 27, marraskuussa 2011 
Arvi Lind kirjoitti isovanhempiensa 
August ja Alma Lindin päiväkirja-
merkinnöistä.

August (1861–1918) toimi po-
liisina Savitaipaleella 1900-luvun 
taitteessa yli neljännesvuosisadan. 
Hän aloitti poliisiuransa Viipurissa 
ja tuli vuonna 1890 Savitaipaleelle 
siltavoudiksi. Virkanimike muuttui 
sittemmin poliisikonstaapeliksi. 

Suomen sisällissota 1918 koi-
tui hänen kohtalokseen. Itsenäis-
tymisprosessiin kuuluneessa jär-
jestysvallan myllerryksessä hänet 
erotettiin poliisin virasta kesällä 
1917 ja murhattiin Saimaan jäällä 

13.3.1918. Tappajat käyttivät hy-
väkseen levottomia aikoja ja sepit-
tivät peitetarinoita murhan poliit-
tisista syistä.

Päiväkirjan loppusivuilla on Al-
ma-lesken epätoivoinen vuodatus 
epärehellisestä oikeudenkäynnistä 
ja paikkakunnalla asuneesta Hjal-
mar Witikaisesta:

”Manasi minut oikeuteen ja sai 
minulta 15.9.1919 kymmenen mark-
kaa, vaati vielä 25, vaikka ensin sanoi 
tyytyvänsä 25:een markkaan. Tam-
mikuun 12 p 1920 maksoin lopulli-
sesti 25 markkaa, vaikka rahat meni 
murhaajille. Lesken ja orpoin osa on 
niin haluttua. Kostakoon Jumala.”

Arvi Lind siirtää kulttuuriperintöään eteenpäin

August ja Alma Lindillä oli yhteensä yhdeksan lasta.
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Kymmenen sukupolvea ja yli 300 vuotta Erik 
Stenrothin ja Juha Lindin poikien välillä

I sukupolvi
Erik Stenroth. 
*	1688.	†	22.9.1766	Leppävirta.	Vänrikki.		–	Puoliso	Kristina 
Krook. * 26.12.1808 Saarijärvi.  † 25.6.1788 Jämsä. (Taulu 1)

II sukupolvi
Margareta Katarina Stenroth. Roschier.
* 21.1.1724 Saarijärvi. † 9.3.1804 Saarijärvi. — Puoliso 1744 
Laukaa Johan Valentin Roschier. * 15.5.1722 Mäntsälä. † 
22.6.1794	Jämsä.	Rykmentinkirjuri.	(Taulu	2)

III sukupolvi
Wilhelm Roschier.
* 13.8.1759 Jämsä. † 8.4.1809 Pieksämäki. Nimismies. — 
Puoliso 1794 Pieksämäki Sofia Erika Lucander. Roschier. * 
30.8.1771	Kesälahti.	†	18.6.1856	Pieksämäki.	(Taulu	645)

IV sukupolvi
Edla Wilhelmina Roschier. Björkstén. 
* 12.4.1801 Pieksämäki. † 25.9.1877. — Puoliso 3.1.1822 Piek-
sämäki Wilhelm Björkstén. * 14.1.1791 Hollola. † 7.1.1867 
Hollola. Kappalainen, nimipastori. (Taulu 849)

V sukupolvi
Emerentia (Emma) Augusta Björkstén. Lind. 
* 6.9.1835 Hollola. † 21.3.1907 Heinävesi. — Puoliso 8.9.1855
Hollola Alexander Johan Lind. * 28.2.1824
Lammi. † 26.6.1905 Heinävesi. Edunvalvoja,
asunnonvuokraaja, maanviljelijä. (Taulu 855)

VI sukupolvi
August Verner Lind.
* 27.7.1861 Sippola, Heinäjoki. † 13.3.1918
Savitaipale.	Konstaapeli,	siltavouti,	vs.nimismies.
— Puoliso 16.5.1886 Seinäjoki Alma Elisabeth Stråhl.
Lind. * 6.9.1866 Helsinki. † 21.6.1952 Savitaipale. (Taulu 904)

VII sukupolvi
Toivo Wilho Lind.
* 4.4.1910 Savitaipale. † 18.9.1991 Lappeenranta. Palomes-
tari. — Puoliso 30.4.1939 Lappeenranta Signe Siviä Sipinen. 
Lind. * 13.4.1917 Lappee. (Taulu 932)

VIII sukupolvi
Arvi Kullervo Lind.
*	21.12.1940	Lauritsala.	Yleisradion	uutisankkuri,	toimittaja.	
—	Puoliso	17.12.1967	Varkaus	Mirja Anneli Pitkänen. Lind. * 
24.1.1940	Laukaa.	Käsityönopettaja.	(Taulu	933)

IX sukupolvi
Juha Petteri Lind.
*	2.1.1974	Helsinki.	Ammattilaisjääkiekkoiija.	—	Puoliso	
22.12.2001 Kati Johanna Oikarinen. Lind. * 23.10.1974 Helsin-
ki. Lääkäri.

X sukupolvi
Paavo Olavi Lind. * 1.5.2003 Helsinki.
Onni Ilari Lind. * 4.1.2005 Helsinki.
Aku Lind. * 2008.
(Taulu 935)

Valikoidut otteet päiväkirjasta todistavat, miten 
vaikeissa oloissa ja vaihtelevien tehtävien paris-
sa August Lind poliisin virkaa oli toimittanut. 
Merkinnät on kirjoittanut pääosin Alma Lind.

14.2.1909 Illalla seitsemän aikaan kuoli työmies Hyn-
ninen, jota puukotettiin Hakulin lesken luona. Isä 
kävi vangitsemassa Lampaisen, joka tappoi Hynnisen 
ja ei saanut kyytimiestä. Nämä Savitaipaleen miehet 
vapisevat jo virstojen päästä pelosta. Kysymys jostakin 
vaarasta. Kyytipalkkaa ei ole isä saanut siitäkään. 
Antti Niemi uhkasi valittaa isästä kuvernöörille.

9.3.1909 Isä oli pappina kastaen Helmisen Lauri Jo-
hannesta, joka kuului olleen heikko.

15.9.1909 Kirkonkylän markkinoilla paljon juopunei-
ta ja neljä puukotusta. Isä ainoa järjestysmies koko 
paikalla aina iltakymmeneen asti. Huutoa ja mekas-
tusta kuin helvetissä. Nimismies Sarlin pysyttelee syr-
jässä kaikesta.

16.5.1910 Kirkolle tuli ryssiä. Isä siellä kaiken päivää 
(ilmeisesti tulkkina). Sai palkkansa kullassa.

1.12.1910 Nimismies Sarlin oli maannut Lavikkalan 
kestikievarissa yötä, kun oli niin humalassa, että ei 
päässyt kotiin ja kasteli kamarin lattian pissalla. 

August ja Alma Lind.
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Viime vuosisadan alku kaipasi kansallisia 

suurmiehiä, voimistelun ja urheilun alalla 

tällaiseksi nousi Ivar Wilskman. Stenrothin 

sukuun hänet liittää avioliitto Minchen 

Roschierin (K 14) kanssa.

Ivar Wilskman 
– tavoitteena terveys ja tarmo
teksti: lars-erik Wilskman

kuvat teoksesta klaus u. suomela: ivar Wilskman – suomen urHeilun isä

Vaimoni sai kutsun Kivenjuuri-leh-
den päätoimittajaksi. Samassa yh-
teydessä minun toivottiin kirjoit-
tavan isoisäni isästä Ivar Edward 
Wilskmanista. Siispä hankimaan 
tunnukset kansallisbibliografiaan, 
sukellus googleen ja rohkeasti koh-
ti kotimme kirjahyllymme pölyistä 
osaa. 

Wilskman (1854 - 1932) opiskeli 
alkujaan matemaattis-luonnontie-
teellisiä aineita Helsingin Yliopis-
tossa, mutta viehättyi Viktor Hei-
kelin vaikutuksesta voimistelusta 
ja suoritti voimistelunopettajan 
tutkinnon 1887.  Palkkatyönään 
hän toimi voimistelunopettajana 
nykyisessä Helsingin Normaali-
lyseossa 1987 - 1918 ja Helsingin 
Yliopiston voimistelulaitoksen ali-
opettajana 1877- 1913. Kouluhal-
lituksen ensimmäisenä voimistelun 
terveydenhoidontarkastajana hän 
toimi 1914 – 1926. Hänellä riitti 
tarmoa toimia sivutoimenaan myös 
Kansallisteatterin edeltäjän Suo-
malaisen teatterin taloudenhoita-
jana ja kesäisin Naantalin Kylpylän 
terveysvoimistelun vetäjänä.

Wilskman perusti ensimmäisen 
suomenkielisen voimistelu- ja ur-
heiluseuran nykyiseltä nimeltään 
Norssin Turnarit 1887. Hän onnis-
tui kokoamaan suurlakon jälkeen 
suomen- ja ruotsinkieliset urheilu-
seurat Suomen Voimistelu- ja Ur-
heiluliitoksi (SVUL) 1906 ja toi-
mi sen puheenjohtajana vuoteen 
1914. Hän oli jo aiemmin toiminut 
puheenjohtajana 1900 perustetus-
sa Suomalaisessa Voimistelu- ja 
urheiluliitossa, joka ei sortokauden 
oloissa saanut senaatilta perus-
tamislupaa. Wilskman perusti ja 
toimi ensimmäisenä päätoimittaja-
na Suomen Urheilulehdessä 1898 
-1908. 

Wilskman kirjoitti lukuisan jou-
kon voimisteluun, urheiluun ja 
terveyskasvatukseen liittyviä teok-
sia sekä myös matematiikan oppi-
kirjoja. Professorin arvonimi Ivar 
Wilsk manille myönnettiin 1920.

Isänmaallinen mutta  
puolueeton

Jälkikäteen henkilöitä pyritään 
usein asettamaan tiettyyn loke-
roon. Ivar Wilskmanin osalta tämä 
on osoittautunut vaikeaksi. Wilsk-
manin kerrotaan olleen muun 
muassa rotuhygieniasta kiinnostu-
nut fennomaani. Wilskman todella 
aloitti järjestelmällisen koulunuo-
rison ruumiillisen kunnon seuran-
nan ja kirjoitti lukuisia kirjoituksia 
alkoholin, tupakan ja huumeiden 
käyttöä vastaan. Hän oli huolis-
saan kansakunnan degeneroitumi-
sesta, huonojen tapojen periytymi-
sestä. Eli nykykielellä syrjäytymisen 
periytymisestä.

Aikansa suurissa poliittisissa ky-
symyksissä hänen voi sanoa pitä-
neen matalaa mutta tunnistettavaa 
profiilia. Tosin toimintatapana se 
aiheutti myös moitteita. Klaus U. 
Suomela luonnehti näin: ”Poliit-
tisesti Wilskman oli mahdollisim-
man puolueeton, mutta kannatti 
kuten näytti, aluksi ruotsinkielistä 
liberalismia, sitten Edistyspuoluet-
ta. Hänen isänmaallisuudestaan ei 
ole pienintäkään epäilystä, mutta 
yltiöisänmaallisuus ja kiihkokan-
sallisuus, joka huipentui 1920- ja 
1930-lukujen kielitaisteluihin, oli 
hänestä kaukana. Mitä taas uskon-
nollisuuteen tulee, hän oli vuosisa-
dan vaihteen hengen mukaan ra-
tionalisti.”  

Minulle siirtyneen perimätiedon 
mukaan perheen kotikieli vaihdet-
tiin suomeksi vasta 1930-luvulla 
ja Suomelan mukaan Wilskmanin 
suomen kieli oli kankeaa. Fenno-
maanisuus siis Wilskmanin yhtey-
dessä tarkoittaa lähinnä toimimista 

» Huoli kansakunnan degeneroitumisesta, 

 syrjäytymisen periytymisestä.
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suomenkielisissä yhteisöissä.  Suh-
tautumista ruotsinkieleen kuvaa 
Sensuurin 4.12.1904 hyväksymä 
Idrotten i Finland teoksen esipu-
he, jossa Wilskman valittaa Suo-
men olevan tuntematon ja maail-
man unohdetussa nurkassa. Tästä 
kumpuaa hänen teoksensa tärkeä 
motiivi tehdä tunnetuksi Suomen 
urheiluelämää ainakin maissa, jois-
sa ruotsinkieltä ymmärretään. 

Tavoitteena terveys  
ja työkuntoisuus

Wilskmanin suhde työväen urhei-
luliikkeeseen on sekin mielenkiin-
toinen. Ehkäpä sitä voisi luonnehtia 
wrightiläiseksi.  Häntä huolestutti 
muun muassa kansan ”työkuntoi-
suus.” Wilskmania pyydettiin Hel-
singin Jyryn kunniajäseneksi, mut-
ta Helsingin Työväenyhdistys sen 
eväsi. Sukutraditio kertoo kuiten-
kin, että Jyryn punakaartilaisten 
kotitarkastus 1918 oli sen verran 
summittainen, että Wilskmanin 
kotona säilytetyt suojeluskunnan 
aseet jäivät huomaamatta. Edel-
leen suullisen tradition mukaan 
isoisäni Jarl Wilskman nosti Urhei-
luliiton silloisen puheenjohtajan 
Urho Kekkosen ovesta ulos, kun 
hän tuli vaatimaan, etteivät työvä-
enseurat saisi osallistua Ivar Wilsk-
manin hautajaisiin.

Suhtautuminen naisten voimis-
teluun jakoi sekin mielipiteitä vuo-
sisadan alussa. Wilskmanin kanta 
oli myönteinen. Hän oli iloinen 
Suomen Naisten Voimisteluliiton 
perustamisesta ja katsoi, että nai-
setkin,” jotka tarvitsevat terveyttä 
samassa määrin kuin miehetkin, 
mutta naisille on ruumiin kaikin-
puolinen kehitys miltei tärkeämpi 
kuin meille miehille”, olivat tajun-
neet voimistelun merkityksen.

Ivar Wilskman syntyi Töysässä 26.2 
1854 ja kuoli Helsingissä 10.4 1932

Stenrothien sukuun Ivar Wilskman 
tuli avioliiton Mathilda (Minchen) 
Roschierin (1858-1940) kanssa 1882 
solmimansa	avioliiton		kautta.	Min-
chen Roschierin vanhemmat olivat 
kihlakunnantuomari Paul Roschier ja 
Mathilda Hammarström.

Ivar ja Minchen  Wilskmanilla oli kak-
si	lasta:	Atle	(1883-	1921	)	fil.maist,	
joka muistetaan sukututkijana sekä 
Jarl (1891- 1934 ) varatuomari. 

Itse	Wilskman	suvusta	on	tietoa	
1600-luvulta alkaen. Ensimmäinen 
nimeä kantaneet olivat Länsi-Göö-
tanmaalaisen Skövden pormestari 
ja	valtiopäivämies	Esbern	Wilskman	
(1642-1693) ja hänen puolisonsa 
Margaretha os. Aurelia (1648- 1736). 
Tämä käy ilmi Ivar Wilskmanin van-
himman	pojan	fil.maist	Atle	Wilsk-
manin vanhemmilleen lahjaksi 1907 
kirjoittamasta	sukututkimuksesta	
”Släkten Wilskman”. 

Wilskmanien yhteys Stenroth- su-
kuun syntyy myös Ivar Wilskmanin 
Helena-sisaren	tyttären	Helmi	Fors-
manin	kautta,	joka	avioitui	tulevan	
piispa Eelis Gulinin (K 186) kanssa.

Ivar Wilskman ja Stenroth-suku

Ivar, Jarl, Minchen ja Atle Wilskman

Wilskmanin opit edelleen käytössä.
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Muistomerkkejä

Muotokuvan on maalannut Toivo Tuh-
kanen ja graniittisen rintakuvan on tehnyt 
Alpo Sailo. Töysässä, Ivar Wilskmanin syn-
tymäkunnassa, on kuvanveistäjä R. Saalas-
tin on veistämä näköispatsas Iivarin koulun 
edessä Wilskmanintiellä. Postimerkkeilijät 
tuntevat Ivar Wilskmanin 100-vuotispäivä-
nä julkaistun postimerkin ja antiikista kiin-
nostuneet Wilskmanin kuvasta suurmies-
lasisarjassa. Opetusministeriön myöntää 
vuosittain liikunnan ja urheilun ansiomer-
kit Ivar Wilskmanin syntymäpäivänä 26.2.

SVUL:n oli tarkoitus pysyttää Ivar Wilsk-
manin pronssipatsas Helsingin Stadionin 
kupeeseen, mutta se jäi pystyttämättä. 
Stadionin ohi kulkevaa tietä ehdotettiin 
jossain vaiheessa nimettäväksi hänen kun-
niakseen, mutta nimi Wilskman oli Hel-
singin päättäjille liian vaikean tuntuinen. 
Nykyisin tämä tie tunnetaan Hammars-
kjöldintienä.

Kirjoittaja on Ivar Wilskmanin pojanpojan 
poika. 

Tätä kirjoitusta varten selailtua

Halila A ja Sirmeikko P. Suomen Voimistelu – Urheiluliitto SVUL 
1900- 1960. 

Puumalainen T. ”Terveessä, reipaassa ja työkykyisessä ruumiissa tu-
lee asumaan raitis siveellinen ja vapaa henki” Ivar Wilskmanin 
liikuntakasvatusideologia. Tampereen yliopisto. Historian pro 
gradu-tutkielma 2012. 

Suomela Kl. U. Suomen Urheilun Historia I osa Kustannusyhtiö 
Kivi Helsinki 1944.

Suomela Kl. U. Ivar Wilskman Suomen Urheilun Isä Raittiuskansan 
kirjapaino Oy 1954.

Gulin H. Kilvoituksesta Kirkkauteen – Otteita Helena Wilskmanin 
kirjeistä ja päiväkirjasta Helsinki 1957.

Vares V. (toim.) Urheilu ja historia  Turku 1997
Wilskman A. Släkten Wilskman  A. B. Lilius & Herzberg Helsing-

fors 1907
Wilskman I. Idrotten i Finland i början av tjugonde seklet Helsing-

fors 1904
Wilskman I.  Muistelmiani voimistelu- ja voimailuelämämme alku-

ajoilta Otava Helsinki 1929.

Lisäksi: 
Hentilä S. Wilskman, Ivar (1854 -1932) 2000  www.kansallisbibliog-
rafia.fi/kb/artikkeli/5382  (19. 3. 2013)
Liikunnan ja Urheilun maailma 02/00 Raimo Railo: Sata vuotta 
ja ylikin suomalaista urheilua, 2. osa - yhdistystoiminta vilkastuu 
1880-luvulla. 
www.slu.fi/lum/02_00/slu.../sata_vuotta_ja_ylikin_suomalaist/

Jämsässä 
Erik Stenrothin jalanjäljillä

Erik 325 vuotta –tapahtumaa vietettiin sukuseuran 

voimin Jämsässä Erikin päivänä 18.5.2013. Mukana oli 

40 sukuseuran jäsentä perehtymässä suvun historiaan 

ja luomassa uusia perinteitä.

teksti kaarina Wilskman, kuvat timo siukonen

<<  Stenroth-viiri vedettiin nyt salkoon ensimmäistä kertaa. Kunniatehtävän 
suorittivat Hannu Kekoni  ja Jan Sundman.

Stenrothien ja Jämsän yhteyksistä sekä tapahtuman pääesiintyjistä emeri-
tusprofessoreista Pentti Toukomaa ja Anto Leikola on kerrottu enemmän 
Kivenjuuret-lehden huhtikuun numerossa viime keväänä. Hinkkalan ta-
loa on valotettu myös Kivenjuuret –lehden numerossa 11/97. 
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Yllä. Ohjelmatoimikunnan jäsen Jan Sundman esitteli päivän 
ohjelmaa. Huomaattehan kuvan vasemmassa reunassa olevan 
muotokuvan? Se on maalannut graafinen suunnitelija Tinja 
Toukomaa ja kuva esittää hänen näkemystään suvun esi-isästä 
Erik Stenrothista. 

<<   Tapahtuman yhteydessä paljas-
tettiin Stenroth-suvun pöytästan-
daari, kuvassa viirin ja standaarin 
suunnittelija kuvataiteilija Vesa 
Toukomaa. Hän kertoi vihreän värin 
viestivän rauhallisuutta ja vakuutta-
vuutta, ja se osoittaa myös luovuut-
ta ja mielikuvitusta. Valkoinen väri 
edustaa puhtautta ja viattomuutta. 
Keltainen on valoisa. Se on älyn ja 
viisauden väri, joka auttaa ajattele-
maan terävämmin. Sininen symboloi 
luottamusta ja järjestystä. Graafisena 
elementtinä on Erik Stenrothin nimi-
kirjoituksen S-kirjain. 

<<   Erik ja Kristina Stenrothin nuorin lapsi 
luutnantti Nils Stenroth rakennutti Hinkka-
lan pihapiiriin  ”alapytinkinsä” 1780-luvun 
loppupuolella. Talon edessä Nilsin sukuhaa-
ran edustajia vasemmalta Ville Palola, Liisa 
Sjöblom, Arto, Terhi ja Markku Stenroth, 
Hilkka Martinsén, Eija Stenroth ja Hannu 
Kekoni.

Yllä. Tilaisuudessa luovutettiin myös kaksi 
ensimmäistä pöytästandaaria. Sukuseuran 
hallitus oli päättänyt antaa ensimmäisen 
standaarin sukuseuran perustajajäsenelle 
numero 1 eli Yrjö Sariolalle. Hänelle viiri toi-
mitettiin myöhemmin. Kuvassa sukuseuran 
perustajajäsen numero 2 eli Timo Siuko-
nen saa oman standaarinsa puheenjohtaja  
Marjatta Saloselta. 

<<   Kuvat vasemmalla. Erinomaisten esiintyjien annista nautit-
tiin sisällä ja ulkona. 
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Sukutapaamisessa syys-

kuun lopussa Hartolassa 

paneuduttiin erityisesti   

Tandefeltien maailmaan.  

Tähän johdattelivat sisa-

rukset Eila Passoja   

ja Ilkka Paatero.

Tutustumassa Tandefeltien 
ja Stenrothien vaiheisiin
teksti: eila Passoja

Kivenjuuret-lehdessä 29 viitattiin 
Nils Stenroothin vaimoon Anna 
Sofia L´Éclairiin, jonka äiti oli 
Anna Elisabeth Charpentier. Muis-
telin, että myös meillä Henrikin 
jälkeläisillä on yhteyksiä Charpen-
tier-sukuun. Tuosta ajatusketjusta 
päädyin mietiskelemään suvun ho-
risontaalisia yhteyksiä. Vanhempi 
– lapsi-yhteyksien lisäksi kannat-
taa tarkastella sukupolvien yhteyk-
siä vaakatasossa. Samoin ammatin 
ja puolison valinnat tarjoavat kiin-
nostavia näkökulmia.

Esitin sukuseuran retkikohteek-
si Hartolan Koskipäätä, Tandefelt 
-suvun sukukartanoa. Lupauduin 
selvittelemään ja esittelemään 
Hartolassa Tandefelt- ja Sten-
roth-sukujen yhteyksiä. Lähdin 
selvitystyössäni liikkeelle neljästä 
avioparista, kahdeksasta henki-
löstä ja viidestä suvusta. Lopetin 
selvittelyni, kun sukutauluihini oli 
päätynyt yli sadan henkilön nimi ja 
eri tavoin yhteen liittyneitä sukuja 
oli kertynyt yli kaksikymmentä.  

Laadin yhteyksistä kartan (Excel). 
Se on luuranko, joka kaipaa lihaa 
ympärilleen. Lihaa, tietoa todelli-
sista perheyhteyksistä minulla ei 
ole. Voin esittää vain olettamuksia 
sen valossa mitä tiedän, mitä muut 
ovat selvitelleet, ja tietenkin voin 

nojautua tietoon elämänkulkua 
suuntaavista tapahtumista ja Suo-
men historian käänteistä.  

Henrik Stenroth ja Katarina 
Lovisa Fahlström

Henrik Stenroth (H 1488) oli 
Leppävirran kappalainen ja Ilo-
mantsin kirkkoherra. Hänen toi-
nen vaimonsa oli  Katarina Lovisa 
Fahlström. Miten 18-vuotias ruot-
salainen luutnantintytär päätyi 20 
-vuotta vanhemman leskimiehen 
puolisoksi Leppävirralle? 

Joitakin vastauksia voisi löytyä 
Katarina Lovisan äidin Inga Ulri-
ka Tollin suvusta. Ingalla oli kaksi 
veljeä, sotilaita molemmat. Ruot-

 Katarina Lovisa Fahlström &  Henrik Reinhold Stenroth
 1.1.1747 –  9.10. 1826  16.9.1727  – 17.7. 1774
 Sorunda – Padasjoki  Rautalampi – Ilomantsi
 Ruotsi  kirkkoherra   

	 Eeva	Fredrika	Stenroth		 &	 Otto	Vilhelm	Tandefelt
 10.11.1769 – 12.3.1822               31.7.1774 – 28.10.1838
 Leppävirta – Saarijärvi               Hartola – Saarijärvi  
   kapteeni 

			 Otto	Tandefelt	 &		 Maria	Fredrika	Brunou
 22.6.1811 – 8.6.1862  3.8.1814 – 22.5.1897
 Saarijärvi – Rantasalmi  Rantasalmi – Sulkava
	 Postimestari,	kirjailija

 Eva Selma Maria Tandefelt  & Fredrik Evert  Walldén
 25.1.1843 – 29.10.1912  15.6.1836 –  1903
 Hämeenlinna – Kuopio  Rantasalmi – Nilsiä
   nimismies 

”KUKA   MENI   MIMMOISIIN?”

Kuva: Kaarina Wilskman
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salaiset veljekset päätyivät upsee-
reiksi Suomeen, ja heistä nuorempi 
everstiluutnantti Fredrik Vilhelm 
Toll jäi tänne. Hän avioitui 1752 
Sysmän kirkkoherran Mikael 
Heintziuksen tyttären Evan kanssa 
ja päätyi perheineen asumaan Sipi-
län ratsutilalle Hartolaan (myöh. 
Tollinmäki). Perheeseen syntyi 
kolmetoista lasta, joista vanhim-
paan tyttäreen Benedikta Fredri-
kaan palaan myöhemmin. 

Vierailiko Katarina Lovisa äitinsä 
Ingan kanssa enonsa luona Harto-
lassa? Mikä merkitys oli Fredrik Vil-
helm –enon vaimon Eva Heintziuk-
sen sukutaustalla? Evan isä ja isoisä 
olivat pappeja – löytyikö yhteys Lep-
pävirran kappalaiseen täältä?  

Katarina Lovisa jäi leskeksi kah-
deksan vuotta kestäneen avioliiton 
jälkeen. Lesken perheeseen kuu-
lui isän kuollessa 18-vuotias Anna 
Kristina Henrikin ensimmäisestä 
avioliitosta sekä Katarina Lovisan 
viisi lasta, nuorin vasta kolmen 
kuukauden ikäinen. Kuuden lap-

sen 27-vuotiaan leskiäidin ainoa 
Suomessa asuva sukulainen oli eno 
Fredrik Vilhelm Toll perheineen 
Hartolassa. On oletettavaa isät-
tömän perheen päätyneen jossain 
vaiheessa Hartolaan sukulaisten 
läheisyyteen. 

Eva Fredrika Stenroth ja 
Otto Vilhelm Tandefelt

Jos Katarina Lovisa Fahlströmin 
avioitumiseen Henrik Stenrothin 
kanssa olisi siis voinut vaikuttaa 
sekä sukutausta että ammattikun-
ta, niin samat tekijät lienevät olleet 
saattamassa yhteen myös heidän ty-
tärtään Eva Fredrika Stenrothia (H 
1898), joka avioitui kapteeni Otto 
Vilhelm Tandefeltin kanssa vuon-
na 1807 Hartolassa. Myös paikka-
kunnalla voi olla tässä vaikutusta.

Otto Vilhelm kuului Sysmässä 
ja Hartolassa laajalti vaikuttanee-
seen Tandefeltin aatelissukuun. 
Hän syntyi Hartolassa Koskipään 
kartanossa kapteeni Otto Tande-

feltin ja jo aiemmin mainitun Ben-
edikta Fredrika Tollin vanhimpana 
poikana ja päätyi esi-isiensä tavoin 
sotilasuralle. Miten Ilomantsin 
kirkkoherran tytär päätyi avioon 
hartolalaisen kapteenin kanssa? 
Sukutausta on tässä mielestäni use-
ammallakin tavalla yhdistävä teki-
jä. Ensinnäkin Eva oli kuten Otto 
Vilhelmkin äitinsä kautta Toll-su-
kua, he olivat pikkuserkukset. He 
ovat voineet tavata myös Saari-
järvellä, jossa Otto Vilhelm asui 
Tarvaalan luutnantinpuusellia. 
Henrik Stenrothin vanhemman si-
saren Katarinan poika Erik Johan 
Roschier toimi siellä silloin kirkko-
herrana. Jos Eva Fredrika vieraili 
Saarijärvellä tätinsä Katarinan ja 
serkkunsa Erik Johanin luona, hän 
tuskin vältti tapaamasta äidinpuo-
leista pikkuserkkuaan Otto Vilhel-
miä.

Huomattavaa Otto Vilhelmin ja 
Eva Fredrikan avioliitossa on puo-
lisoiden ikä ja ikäero. Otto Vilhelm 
avioitui 33–vuotiaana 37-vuotiaan 

HIRN  CHARPENTIER  

HEINTZIUS TOLL L´ECLAIR

NILS
STENROTH TILLMAN

Katarina    2.      HENRIK 1.Gertrud SCHULMAN BRUNOU
FAHLSTÖM POPPIUS Alisa          Katrina 
Eva Ulrika    Reinhold Anna
Fredrika Lovisa NOR RING    WINTER ROSCHIER

Otto V KATARINA
TANDEFELT LIN DH

Otto FORSSELL
Eva Selma COLLAN WALLDÉN

Fredrik
BRUNOU    HARLIN EHRSTRÖM
Maria

NORRING TOLL
IRN

L´ECLAITOLL TOLL TOLLR‐CHARPENTIER
E: Walldén U: Brunou Lackman R: Stenroth          A: Hammarin                                 K:Roschier        N:Stenroth

Harlin     Norring Tötterman                                                                     Lyra Kekoni
Forssell  Kihlman           Sneckenström Björksten
Böök Bonsdorff         Walldén‐Vakio, Päivänsalo                                       Lindberg

TOLL HEINTZIUS      HIRN
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pikkuserkkunsa kanssa. Eva Fred-
rika oli avioituessaan huomattavan 
iäkäs ja neljä vuotta puolisoaan 
vanhempi. Voiko selitys löytyä Eva 
Fredrikan äidin leskeydestä ja nuo-
rista sisaruksista? On oletettavaa, 
että kuusilapsinen kirkkoherran 
lesken perhe ei ole ollut kovinkaan 
varakas.

Entä miten aatelissuvun vesa, 
perheen vanhin poika avioitui pap-
pissuvun tyttären kanssa? 1800-lu-
vun alussa sääty-yhteiskunta alkoi 
yhä enemmän rakoilla, säätyrajat 
eivät olleet enää niin tiukat kuin 
aiemmin. Ajan myötä säätyjen ti-
lalle muodostui säätyläistö, jonka 
piiriin kuuluivat niin aateliset kuin 
aatelittomatkin herrasväen per-
heet. Otto Vilhelmin osalta tiede-
tään myös, että hän oli velkaantu-
nut ja lunastanut osuutensa suvun 
omaisuudesta jo ennen perinnönja-
koa – olisiko tällä merkitystä myö-
häisen ja ”epäsäätyisen” avioitumi-
sen kannalta?

Otto Tandefelt ja Maria 
Fredrika Brunou

Myös kolmannen sukupolven ja 
pariskunnan Otto Tandefeltin (H 
1898) ja Maria Fredrika Brunoun 
(1588)  välillä on sukuyhteys. Otto 
avioitui äitinsä Eva Fredrikan van-
hemman sisaren Ulrika Lovisan 
tyttären Katarina Elisabet Forssel-
lin (H 1587), siis serkkunsa, tyttä-
ren Maria Fredrikan kanssa. 

Sukulaisuuden lisäksi jälleen 
isien ammatilla voi puolison va-
linnassa olla merkitystä, samoin 
paikkakunnalla. Nyt päädym-
me Rantasalmelle, joka näyttelee 
merkittävää osaa varmaan myös 
viimeisen, neljännen pariskunnan 
vaiheissa. Oton isä Otto Vilhelm 
ja Maria Fredrikan isä olivat soti-
laita, jotka osallistuivat kumpikin 
tahollaan Suomen sotaan. Bruno-

Selma Tandefelt Fredrik Walldén

un suku asui Rantasalmen Ranta-
salon kylässä Lankilan rusthollis-
sa. Maria Fredrikan vanhemmat 
luutnantti Paul Brunou ja Kata-
rina Elisabet Forssell (H 1587) 
avioituivat Rantasalmella Parkun 
kartanossa, jonka omisti morsia-
men setä majuri Reinhold Sten-
roth (H 1899). 

Rantasalmella yhteys  
Harlineihin ja Walldéneihin

Otto ja Maria Fredrika saivat kol-
me lasta, joista kaksi tytärtä kasvoi 
aikuiseksi. Oton sairastuttua perhe 
muutti Kokkolasta Rantasalmelle 
Brunou -suvun rustholliin. Nuo-
rempi tyttäristä, Aina Hilma Fred-
rika (1625) avioitui Rantasalmella 
serkkunsa, Suomen ensimmäisen 
kunnanlääkärin, Gustaf Ferdinand 
Harlinin (1631) kanssa. Vanhempi 
tyttäristä Eva Selma Maria Tande-
felt (H 1589) avioitui Rantasalmen 
Torasalossa katselmuskirjurin vir-
kataloa asuneen Fredrik Erik Wal-
ldénin pojan Fredrik Evertin Wall-
dénin  kanssa.  

Pieni on Suomenmaa

Kahdeksan esivanhempani kautta 
päädyin käsittelemään sukujen ver-
kostoa ja löysin yhteyden monen 
Intermezzossa mainitun nykypäi-
vän suvun kanssa muutoinkin kuin 
Stenroth-yhteyksien kautta. Todeta 
täytyy: pieni on Suomenmaa.

Olen selvittelytyössäni hyödyn-
tänyt monia lähteitä. Oma su-
kukirjamme Intermezzo on ollut 
korvaamaton lähdekirja. Monien 
sukujen tietoja löytyy mm. Berg-
holmin, Carpelanin ja Ramsayn 
teoksista. Tandefelt-sukua ja Har-
tolaa esittelevä Birgitta Stjern-
vall-Järven teos ”Kartanoelämää 
Itä-Hämeessä” on ollut ehtymätön 
lähdeteos. Tärkeä osuus työssäni 
on myös Kai Häggmanin ”Johda-
tus perhehistoriaan”-teoksella. 

Kirjoittaja	Eila	Passoja	(H	1617)	ja	
hänen veljensä Ilkka Paatero (H 1615) 
ovat		Selma	Tandefeltin	ja	Fredrik	Wal-
ldénin	pojan	tyttären	lapsia.	

Täsmentäviä	tietoja	voi	lähettää	säh-
köpostilla	osoitteella	eila.passoja@
gmail.com. Sukujen verkostokartan 
voi	myös	pyytää	samasta	osoitteesta.
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Valmiina tutustumaan päivän antiin Hartolassa 28.9.2013. kuva: Ilkka Salmenkivi/Jan Sundman.

Otto Tandefelt (synt. 1811) ei jatkanut esi- 

isiensä ammatissa sotilasuralla, vaan päätyi 

Kokkolan postimestariksi, suomentajaksi ja 

kirjailijaksi. 

Osansa	ammatinvalinnalla	on	saattanut	olla	his-
toriallisilla tekijöillä – Suomen sodan seurauksena 
Suomi	liitettiin	Venäjän	valtakuntaan,	jolloin	suoma-
lainen	sotaväki	lakkautettiin.	

Voi	myös	pohtia	kotipaikkakunnalla,	Saarijärvel-
lä,	Oton	lapsuudessa	kotiopettajana	vaikuttaneen	
Johan Ludvig Runebergin merkitystä. Oton isä, 
Suomen	sodan	veteraani,	kapteeni	Otto	Vilhelm	
Tandefelt oli yksi niistä upseereista, joiden koke-
muksia	sodassa	nuori	kotiopettaja	Saarijärvellä	
kuunteli.	Kirjailijanimenä	Otto	Tandefelt	käytti	
lapsuuskotiinsa,	Tarvaalan	luutnantinpuustelliin	
viittaavaa	nimeä	Otto	Tarvanen.

 
Otto	Tarvasen	tuotantoa	Hartolan	seminaarissa	
esitteli	biobliofiliaa	hyvin	syvällisesti	harrastava		
Ikka Paatero. 

Otto Tandefelt 

on kirjailija Otto Tarvanen
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Timo-vaarin keittiöstä 

POHJATAIKINA
250 g voita
1 dl sokeria
1 muna
250–300 g jauhoja

Vatkaa voi ja sokeri kuohkeaksi, lisää siihen ensin muna, sit-
ten jauhot varovasti sekoittaen. Levitä taikina puolen sentin 
paksuisena voideltuun paistovuokaan, myös reunoille nostaen. 
Siirrä astia jääkaappin ”lepäämään”.

TÄYTE
3 dl mustikoita
4 rkl sokeria
2 tl kanelia

Puhdista mustikat, ripottele sokeri-kaneliseos päälle ja sekoita 
varovasti niin, että marjat pysyvät ehjinä.

KUORRUTUS
4 munaa
4 rkl sokeria
4 rkl vehnäjauhoja

Erota munien keltuaiset ja valkuaiset toisistaan, vatkaa kel-
tuaiset ja sokeri kuohkeaksi, lisää jauhot varovasti. Vatkaa 
valkuaiset vaahdoksi ja lisää se taikinaan hellästi sekoittaen, 
ei vatkaten.

PAISTAMINEN
Ota pohjataikina jääkaapista ja paista sitä 200 asteessa 
6 minuuttia, pinta tulee rusehtavaksi. Lisää mustikat ja 
kaada kuorrutustaikina niiden päälle. Paista piirakka val-
miiksi 175 asteessa 15–20 minuuttia. Tarjoile lämpimänä 
kylmän vaniljakastikkeen kera. 
Lähde: Ellen Roosme ”Virolainen keittokirja” (Gummerus 1986).  
Alkuperäinen ohje Raparperikakku. Muunnos Timo Siukonen.

Mustikkapiirakka

Kansakoulun kuusijuhla
Ennen sotia paikkakunnan suuri 
show oli kansakoulun kuusijuhla. 
Alakoulussa minut valittiin näytel-
mään. Esitin tonttua. Äiti teki oi-
kein ”virkapuvun”. Asu oli harmaa, 
hihojen suissa, takin helmassa ja 
housujen lahkeitten alapäässä korei-
li leveät, punaiset kangaskaistaleet. 
Tontulla ei kovin suurta puheroolia 
ollut. Muistan vuorosanoista vain. 
”Lentokone Korvatunturilta tänne 
joutui tekemään hätälaskun.” Kaksi 
veljeäni oli silloin ilmavoimissa, toi-
nen ohjaajana, toinen radistina. Olin 
mielestäni minäkin lentäjää. Näytin 
heille repliikkiäni. Nauraen he oikai-
sivat: ”Se on pakkolasku, hätälasku 

on sellainen, joka menee housuihin, 
kun ei ehdi ajoissa käymälään.” Kun 
sanoin harjoituksissa pakkolasku, 
alakoulun opettaja, suuri näytelmän 
dramaturgi ja ohjaaja, oikaisi. Se on 
hätälasku käsikirjoituksessa, niin pi-
tää sanoa. En sanonut vastaan, vaik-
ka ajattelinkin, että kyllä minulla on 
parempaa tietoa tästä asiasta. Sanoin 
harjoituksissa hätälasku, mutta esi-
tyksessä pamautin pakkolasku. En 
saanut moitteita.

Näytelmän jälkeen tuli joulupukki. 
Alakoulun oppilaista yksi ja toinen oli 
kesällä löytänyt talonsa ullakolta pu-
kinnaamarin. Usko oli alkanut horjua. 
Silti pukkia odotettiin.

Jokainen sai ainakin yhden lahjan. 
Se oli itse kustannettu, sillä pääasia 
oli, ettei kukaan jäisi lahjatta. Kirjoit-
telimme toisillemme joulukortteja. 
Silloin sai ostaa pieniä kortteja. Ne 
olivat vain puolet tavallisen kortin 
koosta, ja halpoja. Niitä me käytim-
me. Oikeinkirjoitus ei alakoululaisel-
ta vielä ihan virheettömästi sujunut. 
Tuli kortteja, joissa esim. luki: ”Hera 
Matti Muttinen täälä kusella.” Pos-
ket punoittaen, päät hiestä märkinä 
elimme joulujuhlan täysillä. Mukaan 
saimme syyslukukauden todistukset. 
Iloisina, vapautunein mielin lähdim-
me koteihimme. Edessä oli kolmen 
viikon pituinen joululoma.

>>   Timo-vaarin pikku leipurioppilaat, Lenni ja Iina Siukonen, ovat saaneet 
mustikkapiirakan pohjaosan valmiiksi, ja johan jännitys alkaa tiivistyä!

mauri lamminPää (k 921)
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Sukuseuran ja suvun kuulumisia

Toivotamme suvun uudet  
jäsenet tervetulleeksi

4.6.2012  syntyi Miska Oliver Auvinen. 
Hänen vanhempiaan ovat Niina Maria 
Sintonen ja Juha-Pekka Auvinen. Näin 
kertoo sukuseuralle isoäiti Martta Sinto-
nen (S 2646) Hyvinkäältä.  
  
27.6.2013 syntyi poikavauva, joka sai ni-
mekseen Emil Edvin Olavi. Hänen isän-
sä on sosionomi Antti Koivusilta ja äiti 
viestintäpäällikkö Heidi Pyhälahti. Vies-
tin välitti Kivenjuuren lukijoille ylpeä 
pappa Martti Olavi Pyhälahti (K 13).

Onnittelemme tutkintojen 
suorittamisesta

Lauri Niskala ( S 4002) on valmistunut  
31.5.2013 maaseutuelinkeinojen koulu-
tusohjelmasta agrologiksi (AMK), Luon-
nonvara- ja ympäristöala, Hamk.
 
Jimmy Daniel Mehtälän tutkinto on 
BEng Software Engineer First-class, 
Honours. Edinburgh Napier University 
Scotland.

Perhetapahtumia ja suvun kuulumisia

Toivotamme onnea merkki- 
päivän johdosta

Toini Puupponen 
täytti 95 vuotta 27.6. 2013.
Kuva: Nicole Person 

Urheiluuutisia: Sukujoukkue Jukolan Viestissä
teksti ja kuva timo siukonen

Stenrothien sukujoukkue Sioux-Seven saavutti sijaluvun 1323 
Jukolan Viestissä kesäkuussa Jämsässä. Ilmoittautuneita jouk-
kueita oli 1631, lähtöön tuli 1608 ja maaliin pääsi 1383. Sioux-Se-
venin tulos oli 16 tuntia 17 minuuttia 14 sekuntia. Keskivauh-
diksi tuli 11.55 minuuttia kilometriä kohden. 

Sirkka-Liisa Pinomaa in memoriam

Puolisoni Sirkka-Liisa 
Pinomaa s. Keisala me-
nehtyi vaikeaan sairau-
teen 30.6.2013 Lohjalla. 
Hän syntyi 11.11.1940 
Tyrväällä, mutta asui 
koko nuoruutensa Hel-
singissä. Hänen he-
rännäisjuurensa olivat 
kuitenkin Pohjanmaalla, 
ne vaikuttivat hänen 

hengelliseen elämäänsä koko elämän ajan. Saimme 
elää yhdessä pitkän avioliiton, yli 48 vuoden ajan. 

Liisa oli minulle monella tavoin tärkeä ihminen 
ja erinomainen pappilan emäntä toimiessani pap-
pina viidessä seurakunnassa Pakilassa, Keravalla, 
Myrskylässä, Sammatissa ja Olarissa. Liisa toimi 
opettajana lähes 40 vuoden ajan ja kouluttautui 
vielä 90-luvulla erityisopettajaksi Jyväskylässä. 
Tässä tehtävässä Espoon kouluissa hän saavut-
ti niin oppilaiden kuin heidän vanhempiensa 
suuren suosion ja näin hän saattoi auttaa nuoria 
vaikeiden vaiheiden yli. Liisa oli innokas kult-
tuuri-ihminen ja vaikuttaja eri paikkakunnilla 
asuessamme. 
       Paavo Pinomaa

Joukkueeseen kuuluivat juoksujärjestyksessä eturivin Antti Siukonen (vas.), 
Hans Tuominen, Veikko Siukonen, Henri Siukonen, Ari Siukonen, Emil Anton ja 
Daniel Karlberg; takarivin Mikko Siukonen (vas.) oli varamies ja Timo Siukonen 
huoltopäällikkö. Ari, Antti, Veikko ja Mikko ovat Timon poikia ja muut suunnis-
tajat heidän serkkujaan, kaikki Henrikin sukuhaarasta.
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teksti ja kuvat: jan sundman

Stenroth sukuseuran   
Adventtitilaisuus 
lauantaina 23.11.2013 klo 15 Helsingissä. Paikka 
Kulttuurikeskus Sofia, Kallvikinniementie 35. Metro 
Vuosaari, josta taksi tuo noin 13 eurolla.

Rukousheti ja teema esillä ”Ihmeet ihmisen elämäs-
sä”. Toinen teema on ”Vanhat ja uudet leikit”. Ohjel-

Ohjelmaa meille

ma sopii koko perheelle.
Kahvi- ja glögitarjoilun johdosta ilmoittautuminen 

21.11. mennessä. Tarjoilumaksu 10 euroa maksetaan 
Sofiassa.

Johann Strauss:    
Yö Venetsiassa -operetti 
perjantaina 29.11.2013 klo 19.00, Laurentius-sali, 
Kirkkokatu 6, 08100 Lohja.

Solisteina Riikka Hakola, Jyrki Anttila, Hannu Jur-
mu, Jouni Kokora, Emilia Vesalainen.

Liput 40 euroa. Sisältää väliaikatarjoilun. Kysy lip-
puja Jan Sundmanilta. Liput maksetaan sukuseuran 
tilille FI32 3131300 1246594.

Ilmoittautumiset ja tiedustelut 
jan.sundman@pp3.inet.fi tai 
tekstiviestillä 040 835 7397

<<  Sukuseuran ohjelmatoimikunnalla on kantapöytä 
Tampereen Rossossa. Kuvassa vasemmalta  Jan Sundman, 
Pertti Toukomaa ja Hannu Kekoni. Kuvasta puuttuu uusin 
jäsen Eija Passoja, joka tuli mukaan viime keväänä suunnit-
telemaan syksyn Hartolan tapahtumaa (ks. sivu 12). 

>>  Vesa Toukomaa on suun-
nitellut suvun viirin. Tässä 
hän syventyy kirjallisuu-
teen.   

Sukutietojen päivitys 
Maaria Puupponen
Mechelininkatu 19 A 24, 00100 Helsinki 
ja maaria.puupponen@helsinki.fi

» Sukuseuran ohjelmatoimikunta 

tarjoaa teemallisia sukutapaamisia, 

kulttuuririentoja ja tutustumiskäynte-

jä mielenkiintoisiin kohteisiin. Näissä 

kohtaavat historia ja nykyaika. 

Vuonna 2014
Kevään tapahtumista tässä vaiheessa on vahvistunut 
Stenroth-päivä ja sukuseuran vuosikokous 14.6. Suo-
menlinnassa klo 9.30 - 16. Tilaisuuteen on valmisteilla 
monenlaista kiinnostavaa ohjelmaa.

Keväällä on myös luvassa kulttuuritapahtumia ja su-
kusymposionkin mahtuu kalenteriin. Niistä lisätietoa 
Aktiivipostissa ja www.stenroth.net. Ohjelmatoimi-
kunta odottaa myös ideoita ja ehdotuksia tapaamisten 
aiheista eri sukuhaaroilta jan.sundman@pp3.inet.fi tai 
040 835 7397.
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Stenrothien tarinakirja Kvartetto ilmestyy 14.6.2014!

Sukutuotteiden tilaaminen
Tuotteita myy Stenroth sukuseuran Ohjelmatoimikunta/Jan Sundman. 
Tiedustelut ja tilaukset kätevästi joko jan.sundman@pp3.inet.fi tai tekstiviestillä puh. 040 835 7397.

Tuotepakettien hintaan lisätään toimituskulut 50 grammaan saakka 4 €, 
painavammat tilaukset painon mukaan. Tuotepaketin mukana on pankkisiirtolomake.

Katarinan, Henrikin, Saran ja Nilsin jälkeläisten 
sukukirjat ovat valmistumassa ja julkaisemme ne 
kesäkuun sukukokouksessa 14.6.2014.

Voit tilata 

• Katarinan sukukirjan
• Henrikin sukukirjan
• Saran sukukirjan
• Nilsin sukukirjan tai 
• koko sarjan!

Stenroth sukuseuran tili on Handelsbanken 
FI32 3131300 124 6594. Tilaukset osoitteeseen: 
Liisa Sjöblom, Pätsiniementie 9 a 7, 37800 Akaa 
tai liisa.sjoblom@pp.inet.fi. 
Mahdolliset tiedustelut puh. 044 556 6622.

Sukukirjan toimituskunta: Liisa Sjöblom 
(vastaava päätoimittaja), Ville Palola, Jaakko 
Pihlaja, Maaria Puupponen ja Pertti Toukomaa. 
Huom! Myös Intermezzo -sukukirjaa on vielä 
saatavana.

Maksutavan voit valita seuraavista:

1. Tilaan ja maksan sukukirjan ennakkoon 
 ennen 31.12.2013
 a.  Noudan sukukirjan sukukokouksesta 14.6.   

 Hinta 30,-.
	 b.		 Kirja	lähetetään	minulle	postissa.	Hinta	30,-	+		 	

	 postikulut	8,-	(ulkomaille	eri	postimaksu).
 c.  Tilaan neljä kirjaa yhteishintaan 100,- ja 
   noudan kirjat sukukokouksesta.
	 d.		 Tilaan	neljä	kirjaa	postitse	yhteishintaan	100,-		 	

	 +	postikulut	20,-	(ulkomaille	eri	postimaksu)

2. Tilaan sukukirjan ennakkoon ennen 31.12.2013 
 ja maksan laskua vastaan vasta saatuani tuotteen
 a.  Noudan sukukirjan sukujuhlasta. Hinta 40,-.
	 b.		 Kirja	lähetetään	minulle	postissa.	Hinta	40,-	
	 		 +	postikulut	8,-	(ulkomaille	eri	postimaksu).
 c.  Noudan 4 kirjaa sukukokouksesta yhteis-
	 		 hintaan	120,-.
	 d.	Tilaan	neljä	kirjaa	postitse	yhteishintaan	120,-	
	 		 +	postikulut	20,-	(ulkomaille	eri	postimaksu).

Jäsenmaksu 2014
Jäsenmaksulaskua	ei	lähetetä	erikseen,	maksaminen	tapahtuu	näiden	tietojen	pohjalta:	

Sukuseuran sääntöjen mukaan jäsen, joka ei ole maksanut 
jäsenmaksua kahteen vuoteen, katsotaan eronneeksi. 

Maksu	tilille:	Handelsbanken	
FI32	3131300	1246594.	
Saaja:	Stenroth	sukuseura	ry

Merkitse	viestitilaan	jäsenten	nimet	ja	
osoite sekä maksuvuodet, myös päät-
teellä	tai	automaatilla	maksaessasi.	

Jäsenmaksu:	2013	(jos	vielä		
maksamatta)	ja	2014	on		 	
20	€/vuosi,	nuorisojäsen	0	€.		
Eräpäivä	31.1.2014.	

FI32	3131300	1246594

31.1.2014

 STENROTH SUKUSEURA RY MAKSAJA:
OSOITE:		

Jäsenmaksu:	 20,00	€
Nuorisojäsen:		 0	€



Älä unohda näitä

Suunnittelu	kuvataiteilija	Vesa	Toukomaa

ISÄNNÄNVIIRI
Koko: 40 x 400 cm
Materiaali: 100 % kiiltäväkuituinen polyesterineulos,
johon pintalika ei pinty, pikalukko messinkiä 

Hinta: 60 €,  2014 alkaen 70 € 
+	10	€	postituskulut	

PÖYTÄSTANDAARI 
Koko: niklattu salko 45 cm korkea, 
marmorijalusta 13x13x3 cm 
Materiaali: polyesteriä 
Laatta: Lisätilauksena laatta marmorijalustaan. 
Toimitetaan halutulla tekstillä kaiverrettuna. 

Hinta: Hinta 30 €, 2014 alkaen 35 € 
+	10	€	postituskulut		

Nimikelaatta:	8	€,	2014	alkaen	merkkimäärän	mukaan,	
esim.	”Stenroth	sukuseura	ry”	laatan	hinta	on	11	€.	 

Stenroth-shop
- osta iloksesi ja tue samalla sukuseuran toimintaa

POSTIMERKKIVIHKO 

Vanhaa vuonna 2008 julkaistua Stenroth-käyttelymerkkiä on vielä vähän jäl-
jellä. Uuden erän ostamista harkitaan. Merkit myydään postimerkkivihkoina, 
vihkossa 8 ikimerkkiä.

Hinta: 15 €

STENROTH JOULUPOSTIMERKKI  JA -POSTIKORTTI

Tuotteissa on sama kuva. Lämminsieluisen persoonallisen
aihelman on suunnitellut taiteilija Lilli Karjalainen.

Hinta 30 € / 20 kpl arkki, ikimerkit. 
Hinta 15 € / 10 kpl puoliarkki, ikimerkit.
Postikortit:	á 0,60 €, 12 € /20 kpl:n nippu.

 Tarjous

>>

1	kpl	ikimerkkiarkki	+	20	kpl:n	korttinippu	hintaan	40	€.	

Tarjoushintaan sisältyy toimituskulut 50 grammaan saakka!

  Tyylikäs Stenroth-isännänviiri 
      ja -pöytästandaari

Sukutuotteet     
sukuseuran tunnuksella

• Pinssi 3 €

• Avaimenperä 5 €

• 10-vuotisjuhlalautanen	25	€/kpl 
tai 3 kpl yhteensä 70 €

Katso tilausohjeet

edelliseltä sivulta!

228829Palautusosoite:

Liisa Sjöblom 
Pätsiniementie	9	A	7		
37800 Akaa

www.stenroth.net

Tilaukseen nimi, yhteystiedot ja kpl-määrät osoitteeseen 
jan.sundman@pp3.inet.fi. Toimitusaika 3–4 viikkoa tilauksesta.


