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Kvartetto soikoon!
Siitä on jo neljätoista vuotta, kun me 
Suomenlinnaan kokoontuneet sten -
 r othilaiset perustimme oman sukuseu-
ran. Se oli viisas päätös kaiken sen yk-
silöllisyyttä ylikorostavan elämänkä-
sityksen keskellä, joka on ajallemme 
ominaista. Meillä stenrothilaisilla on sy-
välle suomalaiseen maaperään ulottuvat 
juuret, jotka pitävät meitä pystyssä vai-
keissakin elämänvaiheissa.

Sukuseura ei ole mikä tahansa yhteisö, 
jonka jäsenet kuuluvat yhteen. Olennai-
sinta sille on sukupolvesta toiseen kulke-
va, samaa sukua olevien ihmisten ketju, 
joka omassa suvussamme lähti liikkeel-
le 1700-luvun alkupuolelta Erik Sten-
rothista ja hänen puolisostaan Kristiina 
Krookista.

Jo vuosia ennen sukuseuran perus-
tamista käynnistynyt suvun vaiheiden 
selvittely oli virittänyt kiinnostuksen 
Stenrothin sukuun. Ankarat sotavuodet 
loivat puolestaan henkilökohtaisia yhte-
yksiä samaa sukupolvea olevien kesken. 
Kivenjuuret-lehti alkoi ilmestyä. Mänty-
harjun sukujuhla vuonna 1996 kokosi 
aiempaa avarammin suvun väkeä koolle. 
Aika oli kypsä sukuseuran perustamiselle.

Hämmästyttävän pian (2000) ilmestyi 
myös ensimmäinen Timo Siukosen toi-
mittama Stenrotheista kertova sukukir-

ja Stenrothien keskeneräinen. Jo muutama 
vuosi sen jälkeen (2006) kannoimme 
Mikkelissä hikihatussa 1100-sivuista su-
kukirjajärkälettä Intermezzo – Stenrothien 
välisoitto. Kuinkahan monta kertaa mi-
näkin olen ottanut sen esille etsiessäni 
jotain tarvitsemaani tietoa suvustamme! 

Nyt sitten on jo kolmannen sukukirjan 
vuoro. Sukujuhlamme Suomenlinnas-
sa huipentuu Kvarteton julkaisemiseen. 
Jälleen on saatu kaiken stenrothilaisen 
kansan käyttöön suuri annos sekä uut-
ta että vanhaa tarkistettua sukutietoa.  
Kiitos teille kaikille suuren vaivan näh-
neille!
On syytä juhlia. Kvartetto soikoon!
Yrjö Sariola
Sukuseuran ensimmäinen 
puheenjohtaja
Sukuseuran ainaisjäsen n:ro 1

Päätoimittajalta
Lämmin kiitos Yrjö Sariolalle pääkirjoituksesta. Se on oivallinen osuus 
tämän lehden kokonaisuudessa, jossa sukuseura ja Suomenlinna ovat 
pääosassa.

Kiitos myös teille lukijoille ilahduttavista juttuvinkeistä. Niille ja 
toivottavasti myös uusille ehdotuksille on käyttöä varsinkin syksyllä 
ilmestyvässä lehdessä, joka sukuseuran hallituksen päätöksellä jaetaan 
laajana tutustumisnumerona. 

Iloisin terveisin

Kaarina Wilskman
päätoimittaja

Kuva:	Timo	Siukonen

KANNEN KUVA: Helsingin	kaupungin	
kuva-pankki/	Paul	Williams
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Kuva:	Matti	Vaskelainen

Hallitus ja ohjelmatoimikunta ovat valinneet   

vuosikokouksen 14.6. paikaksi historiallisen   

Suomenlinnan, jossa kokoonnuimme ja perus-

timme sukuseuran vuonna 2000. Kokoustilana on 

tänä vuonna perinteikäs ja arvokas Upseerikerho. 

Sukuseura ja Suomenlinna kutsuvat
Marjatta Salonen, SukuSeuran puheenjohtaja

Sääntöuudistus 
Sukuseuran sääntöjen uudistaminen on ollut työn 
alla useiden vuosien ajan. Vuosikokouksessa vuon-
na 2012 Laukaassa asetettu toimikunta on saanut nyt 
uudet sääntöehdotukset valmiiksi. Ne ovat nähtävillä 
ennen tulevaa vuosikokoustamme verkkosivuillam-
me osoitteessa www.stenroth.net. Samassa osoitteessa 
ovat nähtävillä myös voimassa olevat säännöt. Oleelli-
sia asioita sääntöuudistuksessa ovat jäsenyyden perus-
teet, hallituksen jäsenten toimikausi, kielenhuoltoon 
liittyvät tarkennukset sekä eräät rakenteelliset paran-
nukset luettavuuden helpottamiseksi. Sääntöehdotus 
esitetään Suomenlinnan vuosikokouksessa sukuseu-
ran hyväksyttäväksi.

Toivotan kaikki sukumme jäsenet lämpimästi terve-
tulleiksi Suomenlinnaan sukukokoukseemme!

Marjatta Salonen
   

Vuosikokouskutsu ja päivän ohjelma on toisaalla leh-
dessä. Tunnettu sukumme jäsen, Suomenlinnassa asu-
va, professori Erik Bruun on lupautunut olemaan läsnä 
sukupäivässämme. 

Suomenlinnassa julkaistaan myös Kvartetto eli jo-
kaista sukuhaaraa kuvaava tarinakirja uudistettuine 
sukutauluineen. Historiatoimikunnan jäsenet Vil-
le Palola, Jaakko Pihlaja, Maaria Puupponen, Liisa 
Sjöblom ja Pertti Toukomaa ansaitsevat suuret kiitok-
set mittavan hankkeen toteutuksesta. Erityiskiitokset 
ansaitsevat Liisa, joka on kirjojen tuottaja ja päätoi-
mittaja sekä Maaria, joka on vastannut sukutaulujen 
tietojen uudistamisesta ja taulujen numerointijärjes-
telmän muutoksista. Molempien työmäärä on ollut 
valtava ja voimia vievä. 

Tietojen kerääminen sukutauluja varten ei ole ollut 
helppo tehtävä ja monen perhekunnan tiedot ovat epä-
täydellisiä. Kaikkia sukuun kuuluvia ei luonnollisesti-
kaan ole voitu tavoittaa, mutta toimikunta on tehnyt 
parhaansa. Tästä on hyvä jatkaa tietojen keräämistä. 

Ohjelmatoimikunta onkin saanut hallitukselta eväs-
tyksen keskittyä sukututkimukseen liittyvien tilaisuuk-
sien ja tapahtumien järjestämiseen tulevina vuosina. 
Kirjaprojekti toi esiin osaavia sukututkijoita oman su-
kumme piiristä, joilta toivomme apua tähän työhön. 
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Sukukokouksessa vahvistetaan su-
kuseuran toimintaa sääntöuudis-
tuksella, perehdytään kiinnostaviin 
aiheisiin ja päästään tarttumaan 
uuteen Kvartettoon. Kivenjuuret 
hakee tapahtumalle taustaa myös 
vuoden 2000 kokouksen pohjalta. 
Miltä silloin näytti sukuseuran tu-
levaisuus ja mitä se on ollut? Entä 
tulevaisuus? 

Kvartetto on nyt valmis

Kvartetto on neljän kirjan muodos-
tama kokonaisuus, jossa Katarinan, 
Henrikin, Saran ja Nilsin sukuhaa-
rat ovat saaneet jokainen oman ni-
teensä. Sarja on jatkoa Intermez-
zolle, joka ilmestyi vuonna 2006.

Nimi Kvartetto kuvaa osuvasti 
neljää haaraa ja niiden muodosta-
maa kokonaisuutta.  Jokaisesta su-
kuhaarasta on julkaistu päivitetyt 
sukutaulut ja ennen kaikkea suvun 
jäsenten lähettämiä tarinoita.   

Tervetuloa sukukokoukseen
Suomenlinnassa 14.6. 

on tiedossa mielenkiin-

toinen päivä.

TeksTi: kaarina Wilskman

Sukutietojen keruu vaatii 
sisua ja sitkeyttä

Kvarteton kokoamiseen liittyy ”sa-
laisuus”. Se koskee Kvarteton toi-
mituskunnalta teosten kokoami-
seen kulunutta aikaa. Osoitteita 
on etsitty ja kirjeitä lähetetty lä-
hes 2 000 kahdella eri kierroksella. 
Toimituskunta kiittää saamastaan 
monipuolisesta avusta. Koottuihin 
tietoihin on jäänyt nytkin puuttei-
ta ja niiden täydentäminen jatkuu 
jatkuvana prosessina.    

Monotonisinta työtä on ollut su-
kutaulujen tarkistus. Niitä nimit-
täin riitti, yhteensä lähes 6 000. 
Katarinan sukuhaarassa niitä on 
lähemmäs 2 000 kpl, Henrikin 
noin 1 000, Saran vajaa 2 000 ja 
Nilsin sukuhaarakin yltää noin 
1 000 tauluun. Näiden julkaisemi-
nen samassa teoksessa olisi ollut 
sula mahdottomuus. Toimikunta 
kuitenkin vihjaa, että suvun jä-
senten toki kannattaa hankkia 
käyttöönsä kaikki neljä osaa.  Kir-
jan tekstien läpikäyntiin on osal-
listunut iso joukko toimitustyön 
ulkopuolisia henkilöitä. Tämä on 
ollut osa sukukirjojen laadun var-
mistamista. 

Parasta tarinat

Tarinoita pyydettiin avoimesti kai-
kilta suvun jäseniltä. Niitä tulikin 
varsin hyvin. Tarinoiden osuutta 
on täydennetty myös Kivenjuurissa 
julkaistuilla kirjoituksilla, jotta ne 
säilyisivät lehteä paremmin. 

Tämä toimitustapa johti siihen, 
että elämän ja ammattien kirjo nä-
kyy todella hyvin. Maanviljelijöi-
den, naisten ja perheiden arki ovat 
esimerkiksi hyvin mukana. Löytyi-
pä toimitustyön aikana varsinaisia 
aarteitakin. Vivi Sandlundin (os. 
Stenroth) ja hänen tyttären kir-
jeenvaihtoa saatiin kokonainen 
kenkälaatikollinen. Niistä on nyt 
muutamia otteita mukana Henri-
kin kirjassa. Niissä näkyvät arjen 
ilot ja surut. Myös suvun jäsenten 
matkakertomukset tuovat paljon 
kiinnostavaa tietoa.   

Valitettavasti joidenkin tarinoi-
den pituutta piti rajoittaa, jotta 
tekstien monipuolisuus ja helppo-
lukuisuus saatiin turvattua.    

Entä mitä Kvarteton jälkeen, onko 
jo sinfonian vuoro? Toimituskun-
nan puheenjohtaja Liisa Sjöblom 
vastaa diplomaattisesti: ”Onhan 
tämä ollut aikamoinen urakka.”

Kuva:	Helsingin	kaupunki/	Gomma	Image	Oy
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Kutsu

Tervetuloa Stenroth sukuseuran 
vuosikokoukseen
lauantaina 14.6.2014 klo 10.30 alkaen

paikka: Suomenlinna, Upseerikerho 

Ohjelma
10.30	 Ilmoittautumiset	Upseerikerholla
11.00	 Päivän	avaus	Suomenlinnan	kirkossa,		 	

pastori	Antti	Siukonen
11.45	 Sukuviirin	nosto
12.00	 Lounas	Upseerikerholla
13.15	 Vuosikokousohjelmassa:
											 Professori	Erik	Bruun,	joka	asuu	Suomenlinnassa
										 Professori	Pertti	Toukomaa,	joka	kertoo	
	 kuka	oli	Henrik	Henrikinpoika	
14.30	 Vuosikokous	2014
16.00	 Kvartetto-sukukirjasarjan	julkistaminen	ja	myynti
	 Jatkot	”baarin	puolella”,	seurustelua	
	 ja	yhteistä	ajanviettoa

Kvarteton tilaukset

Ilmoittautumiset	10.6.mennessä	
jan.sundman@pp3.inet.fi	tai	tekstiviestillä	
puh. 040 835 7397. 
Lounas	15	euroa	maksetaan	paikanpäällä.
Jatkojen	iltapala	15	euroa	maksetaan	baarissa.	

Suomenlinnaan	tullaan	lautalla,	joka	lähtee	
Kauppatorin	itälaidalta	Presidentinlinnan	edestä.	
Maksu	HSL:n	lippu.	Lähtöajat	lauantaisin	esim.	8.50,	
10.10,	10.30,	10.50	jne.	Matka-aika	noin	15	min.	

Suomenlinnan	Upseerikerho	sijaitsee	Isolla	
Mustasaarella	noin	400	m	lauttalaiturista.

Saat	kirjat	mukaasi	Suomenlinnasta,	jos	olet	tilannut	ja	
maksanut	sen	etukäteen	ja	sopinut	noudosta.
•	 Kirjat	lähetetään	sinulle	postissa,	jos	olet	tilannut	ja	

maksanut	etukäteen	sekä	kirjan	että	postituksen.
•	 Voit	tilata	kirjoja	seuraavasti:
	 		 Katarinan	sukukirjan
	 		 Henrikin	sukukirjan
	 		 Saran	sukukirjan
	 		 Nilsin	sukukirjan
	 		 tai	mieluiten	koko	sarjan

Myyntihinnat	ovat	
1. kirja	40	€		+	postitusmaksu	8	€	
2. kirjaa	70	€	+	postimaksu	14	€
3. kirjaa	100	€	+	postimaksu	16	€	
4. kirjaa	120	€	+	postimaksu	20	€

Tilaukset:	Liisa	Sjöblom,	Pätsiniementie	9	a	7,	
37800	Akaa,	tai	liisa.sjoblom@pp.inet.fi.	
Mahdolliset	tiedustelut	puh.	044	556	6622.
Stenroth	sukuseuran	tili	
Handelsbanken	FI32	3131300	1246594.

Kvarteton	toimituskunta:	Liisa	Sjöblom	(puheenjohtaja),	
Ville	Palola,	Jaakko	Pihlaja,	Maaria	Puupponen	ja	
Pertti	Toukomaa.

Kuva:	Timo	Siukonen

Suomenlinna 2000. Oikealta Harri Siukonen, Kaarlo Sal-
menkivi, Maarit Siukonen, Pentti Salmenkivi, Elina Kiuru 
(selin), ?, Ekku Törmänen, Sari Reinikainen, Toini ja Rauni 
Salmenkivi.
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Suomenlinnasta vuodesta 
2000 vuoteen 2014 ja ...
TeksTi: Timo siukonen 
Sirpaleisesta joukosta on 

syntynyt mosaiikkimainen 

kokonaisuus.

Hedelmiä 14 vuoden  
takaisesta kylvöstä?
Sukuhaarat eivät ole enää lainkaan 
sekaisin. Jokainen saa neliosaisesta 
Kvartetosta oman sukukirjansa ja 
halukkaat voivat lunastaa myös 
koko sarjan. Tässä onkin koko 
sukuseuran ydinajatus: kukin saa 
valita oman paikkansa ja tapansa 
sukuseurassa. Hallitus toimikun-
tineen huolehtii toiminnan pyö-
rittämisestä, mutta jäsenet luovat 
hengen.

Stenroth sukuseuran tulevaisuus 
rakentuu hengen ja tahdon varaan. 
Haluavatko seuran jäsenet ja muut 
sukulaiset ylläpitää yhteyttä? Jo-
kainen vastaa tavallaan, ja näke-
myksistä syntyvä yhteinen päätös 
ratkaisee. 

Ennen vuotta 2000 kenelläkään 
ei ollut kouriintuntuvaa käsitystä, 
onko Stenrothin sukua edes ole-
massa. Vastaus kuului: ei sellais-
ta ollut, se piti koota sirpaleisista 
muista suvuista yhteiseksi mosaiik-
kityöksi.

Perustavan kokouksen henki ki-
teytyi mediaguru Jukka Suomelan 
esittämään ja yksimielisesti hyväk-
syttyyn ponteen: kaikki sukuhaa-
rat ovat yhtä arvokkaita ja niitä on 
kohdeltava hallinnollisesti tasaver-
taisina.

Suomelan oivallus oli yksin-
kertaisuudessaan nerokas. Ponsi-
lauselman kautta uusi sukuseura 
pystyi toteuttamaan alusta asti yh-
denvertaisuuden ja tasa-arvon toi-
mintamallia, jota me tässä ajassa 
pidämme itsestäänselvyytenä.

Kirjoitin 1. kesäkuuta 2000 ilmes-
tyneen Kivenjuuret-lehden etusi-
vulla: ”Kukaan ei vielä tiedä, mi-
ten meille käy. Sujuuko niin kuin 
on ennakoitu? Tuleeko vastaan yl-
lätyksiä?”

Stenroth sukuseura oli vasta syn-
tymäisillään. Perustavaa kokousta 
oli valmisteltu yli neljä vuotta jär-
jestelmällisesti. Työ tehtiin suku-
toimikunnassa, joka jakaantui kol-
meen työryhmään. Yksi valmisteli 
yhdistyksen perustamista ja sääntö-
jä, toinen sukujuhlien järjestämistä 
ja kolmas sukututkimusta.

Perustamispäivänä kaikki su-
jui loistavasti niin sään, ohjelman 
kuin järjestelyjenkin suhteen. Työ 
palkittiin. Lähes 500 sukulaista tuli 
paikalle, ja tilanahtauden vuoksi 
väki jaettiin kahteen samansisäl-
töiseen pääjuhlaan.

Vieläkin muistan ihmisten in-
nostuneisuuden. Vasta ilmesty-
nyttä sukukirjaa ”Stenrothien kes-
keneräitä” selailtiin Suomenlinnan 
mukulakiviä kävellessäkin, ja kun 
oikea henkilö löytyi, pysähdyttiin 
ja oikeaa kohtaa luettiin porukalla.

Suurin töppäys johtui minusta. 
Kivenjuurien juhlanumerossa an-
nettiin väärää tietoa nimilappujen 
väreistä. Eri sukuhaaroja kuvaavat 
tekstit ja värit olivat menneet se-
kaisin.
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Ovatko vuodet sujuneet 
kuin ruusuilla tanssien? 

Eivät ole. Vaikeuksia on ollut aat-
teellisesti, taloudellisesti, hallinnol-
lisesti, toiminnallisesti ja viestinnäl-
lisesti. Mikään ongelma ei ole ollut 
ylitsepääsemättömän vaikea, mutta 
vaivaa ja taistelutahtoa on tarvittu 
erimielisyyksien ratkomisessa ja toi-
mintalinjojen valinnoissa.

Jokainen vuosikokouksen valit-
sema hallitus voi alkajaisiksi kysyä 
keskuudessaan, mikä on tärkeää ja 
mitä me haluamme. Ensisijaista ovat 
puheenjohtajan kyky johtaa ja halli-
tuksen kyky pyörittää toimintaa.

Perustavan kokouksen henkinen 
viesti tulevaisuutta varten oli mie-
lestäni Stenrothien mosaiikkityön 
rakentaminen valmiiksi. Vaikka 
Kvartetto on lajissaan kolmas su-

kukirja, vieläkään tuhannet Erik 
Stenrothin jälkeläiset eivät tiedä 
kuuluvansa Stenrothin sukuun.

Tehtävä on mielenkiintoinen ja 
vaativa, parhaimmillaan innostava 
ja dynaaminen, pahimmillaan tu-
loksetonta ja masentavaa. Olen elä-
nyt kaikkia noita vaiheita yhdessä 
muiden vastuunkantajien kanssa. 

Alussa painottui Henrikin suku-
haara, koska aloite lähti Laukaan 
pappilan perillisten tapaamisesta 
Mäntyharjulla 1996. Sen jälkeen 
vastuita on jaettu tasaisemmin eri 
sukuhaaroihin.

Miltä näyttää 2020-luvulle 
ulottuva tulevaisuus? 

En tiedä, mutta kerron mielikuva-
ni.  Stenrothien sukutarina on ne-
ver ending story, jossa:

• ohjaus on jännittävä kuin Renny 
Harlinin (H, Taulu 1649) eloku-
vissa 

• käsikirjoitus yhtä iskevää kuin 
Kjell Westön (S, 3597) romaanit 

• organisaatio yhtä jämäkkä kuin 
kenraali Lauri Sutelan puolustus-
voimat (N, 4361) 

• sukututkimus yhtä perusteellista 
kuin Axel Bergholmin (K, 304) 

• akateemisuus yhtä teoreettista 
kuin Georg Henrik von Wrightin 
(K, 1052) 

• uutisointi yhtä luotettavaa kuin 
tv-ankkuri Arvi Lindin (K, 933) ja 

• politikointi yhtä mielenkiintoista 
kuin Suomen ensimmäisellä ul-
koministerillä Otto Stenrothilla 
(H, 2166).

Sukupuuni ompi kuusi
TeksTi: ja kuva: Timo siukonen

Mikä	laji	on	sinun	sukupuusi?	Minulla	
se	on	kuusi,	ihan	oikea	havupuu.

Viime	jouluna	vaimoni	Helena	ehdot-
ti,	että	kaadetaan	kasvimaan	mullissa	
muun	kasvuston	ylle	varjoja	heittävä	
puu	ja	tuodaan	se	sisälle	joulukuu-
seksi.

”Ei	käy,	rakkaani”,	vastasin.	”Muistat-
ko,	mistä	se	on	tullut	meille?”

Oikea	vastaus	oli:	Sibelius-festi-
vaaleilta 21.9.2002.

Stenroth	sukuseura	järjesti	silloin	
kulttuurimarkan	Lahden	konsertti-
taloon.	Kapellimestari	Osmo	Vänskä	
johti	Lahden	Sinfonian	orkesteria	
upeassa	rakennuksessa	kolme	Si-
beliuksen	sinfoniaa	järjestyksessä	
numerot	6,	7	ja	5.

Muistoksi	osanottajille	jaettiin	alle	
vaaksan	mittaiset	kuusentaimet	
pahvikotelossa.	Pienestä	alusta	on	

kasvanut	melkein	12	vuodessa	yli	
kaksimetrinen	puu.

Onkohan	kenelläkään	muulla	kon-
serttiin	osallistuneella	puu	elossa?	
Toivottavasti	on.	Pidetään	sukupuus-
tamme	huoli	tulevaisuudessakin!

Toki	haluan	vaalia	avioliittoanikin.	
Lupasin	Helenalle	siirtää	sukupuun	
toiseen	paikkaan	tontillamme.	

Täytyypä	kysyä	neuvoja	siirrosta	
asiantuntijalta,	vaikkapa	sukuun	
21.9.2013	Laukaassa	avioliiton	kautta	
liittyneeltä	arboristilta,	Fredrik	Juel-
senilta,	joka	taitaa	myös	puukirurgin	
tehtävät.	Hänen	vaimonsa	on	Lau-
kaan	kirkkoherran	Armas	Salmenki-
ven	tyttären	tytär	Anne.

Sibeliusifestivaalin sukutapahtu-
masta 21.9.2002 Lahdesta Toi-
vakkaan tuotu kuusentaimi on 
kasvanut korkeammaksi kuin omis-
tajansa Timo Siukosen käsi ylettyy.
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Militaria 463 v. 1745 
Kirjo 102
Den höga Nådh och ynnest 
hvarmed Högvälborne Herr Baron 
och Översten mig vid hvarjehanda 
till fällen täckts hugna, jämwähl 
wist prof af sin ömhet om min 
wälfärd, med en Nådig försäckran 
om en Höggunstig befordran wijd 
yppande tillfällen; äro endast och 
alle na orsaker, som mig anledning 
lämna till att ytterligare ombedia i 
odmjukhet Högvälborne Herr Baron 
och Överstens Höggunstiga åtanke 
wid Lieutenant Postens besättiande 
af Asickala Compagn som förmedelst 
Herr Lieutenant Klickens dödeliga 
frånfälle är vakant worden; hvarför 
iag mina långliga gjorda tienster 
för bifogade till Högvälborne Herr 
Baron och Överstens Nådiga 
öfwerwägande i ödmjukhet skolat 
insinuera. Anhållandes i lika 
ödmiukhet Högwälborne Herr Baron 
och Översten täcktes Nådgunsligast 
denna min i ödmiukhet gjorda 
anhållan med sin wanliga Nådh 
och ynnest optaga. Förblifwer i 
afhvaktning här å en Höggunslig 
willfarelse

Erik Stenroth hakee 
luutnantin virkaa

Högwälborne Herr Baron och 
Överstens Allerodmiukaste Tienare

Erik Stenroth  

Harhala d. 13 November 
1745
Ödmiuk Berättelse angående mina 
trogne Giorde tienster
Åhr 1709 blef iag Volunteur wed 
Nylands Cavalleri Regementte, 1713 
bewistat slaget wed Pälckäne, 1714 
slaget wed Stoor-Kyrö med bemälte 
regemente. Samma åhr tog iag afskied 
ifrån åfwannemnde Regementte och 
blev Volunteur wed Tafwastehuus 
lähns Regementte, då iag blef 
med då warande Capitain Herr 
Salomon Enberg Commenderad 
att församble dett med förenemde 
Actioner förskingrade manskap. 
den 6 Martii för sidstomnemnde 
åhr Commenderad af wählbemälte 
Herr Capitain med 8 man att 
recognossera och träffade et Partie 
Ryssar af 20 man som updrefwo 
Fouragie, hwilcka weed samma 
tilfället blefwo underslagne och 
Twenne man tilfångne tagne. Sedan 
näst föromnemde åhr bewistade 

iag action under åfwa nemde Herr 
Capitain Enbergs anförande uti 
Sarjtaevi Sockn och Limattala Byy, 
då största dehlen af mäne blefwo 
slagne, och wistnemde Herr Capitain 
jämpte någre få tilfångatagne, men 
iag tillika med 4 man af Wiborgs 
Regementte till fots, undanslap samt 
anlände till Regementtet, som då 
wed samma tijd stod i Brahe Stadh.
Sedan nest bemälthe åhr den 16 Julii 
awancerad till Fourier wed Jämsiö 
Compagne. 1715 den 26 Septembris 
till Förare wed Rautalambi Compagn.
1716 den 18 Septembris till Sergeant 
wed Jemsiö Compagnie. 1717 den 
1 Maij blef iag Commenderad 
med Herr Lieutenant Lempe ifrån 
Gefle Stadh hijt till finland at 
samla förskingrade och förrymde 
karlar samt dem till armen twinga, 
och ifrån samma Comando åter 
Regementet i Roslagen triffade den 
3:die December samma åhr med 
60 man, af hwilka iag för min dehl 
ensam 30 man samblad hade.
Näst omnembde åhr den 4 
September avancerarat till Feltvebell 
med Rautalambi Compagnie. Sedan 
1718 bewistat Nårska fälttåget under 
framledne  Herr Baron och General 
Lieutenanten Armfelts anförande.
1719 bewistadt Compagnien wed     
Gefle under hög bemälte Herres 
Comando, 1720 och 21 bewistat 
Compagnien sammastädes under 
framledne Baron och General-
fälttygmastaren Herr Hugo 
Hammiltons Comando. Sedan wed 
Placeringen hijt till Sergeants 
indehlningen med Rautalambi 
Compagn. och därifrån åter 
Transporterat  1731  till  feltväbels 

Anders von Bell lähetti Kivenjuurille oheisen Erik 

Stenrothin kirjeen ja sen vapaamuotoisen käännök-

sen. Kirjeen on kopioinut arkistossa sana sanalta 

todenäköisesti Andreas ”Antero” von Bell 1920 – 30 

-luvulla. Jäljennös on kulkeutunut Eino von Bellin ja 

hänen poikansa Carl von Bellin kautta kirjoittajalle. 

Kirjoittajalla on ollut käytössään myös Heikki Vuo-

rimiehen kautta saatu valokopio alkuperäisestä kir-

jeestä.
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indehlning under Asickala  Compagne. 
1741 den 23 Augusti bewistat action 
wed Willmanstrand, då iag stragst 
efter slaget begaf mig till armeen 
som då stodh i Fredrickshamn. 
1742 avancerat till Fendrich weed 
Sysmä Compagnie och fölgt med 
armeen wid det olyckliga fälttoget 
till Helsingfors. 1743 fölgt med 
Regmentet tili Swerge också alt tili 
Skåne därhen iag med Regementtet 
fölgt igen tillbakes i Finland
Harhala den 13 Novemb. 1745
Erik Stenroth

Sarjtaevi (ordet kan i texten vara 
förkortat) tolkar jag som Saarijärvi, 
byn Limattala har funnits i 
Saarijärvi. Det olyckliga fälttåget 
till Helsingfors anspelar på att 
den Svenska armén kapitulerade i 
Helsingfors 1742. 

Militaria 463 v. 1745 
Kirjo 102

Vapaamuotoinen käännös   
Erik Stenrothin kirjeestä

Se korkea armo ja suosio jolla kor-
kea-arvoinen Hra Paroni ja Eversti 
eri tilaisuuksissa on minua ilahdut-
tanut sekä osoittanut hellää huo-
lenpitoa minun menestymistäni 
kohtaan, armollisella takaamisella 
korkeansuopeasti ylennys useissa ti-
lanteissa; on ainoastaan ja yksin syy, 
joka antaa minulle syyn vielä pyytää 
nöyrästi korkea-arvoisen Hra Pa-
roni ja Everstin korkeansuopeata 
huomiota Asikkalan komppanian 
luutnantin viran täyttämisessä joka 
johtuen Hra Luutnantti Klickin 
kuoleman takia on avoinna; siksi 
liitän mukaan minun pitkäaikaiset 
palveluni nöyrästi Korkea-arvoi-
selle Hra Paronille ja Everstille ar-
molliseen harkintaan. Anomukseni 
esitän nöyrästi toivoen että Kor-
kea-arvoinen Hra Paroni ja Eversti 
soisi tälle minun nöyryydessä tehdyl-

le anomukselleni normaalin armon-
sa ja suosionsa. Jään odottamaan 
Korkeansuopeaa myöntymistä.

Korkea-arvoisen Hra Paronin ja 
Everstin nöyrä palvelija.

Erik Stenroth

Harhala 13.Marraskuuta 
1745

Nöyrä kertomus minun uskollisista 
palveluistani

Vuonna 1709 liityin tarjokkaana 
Uudenmaan Ratsuväen Rykment-
tiin, 1713 osallistuin Pälkäneen 
taisteluun, 1714 Iso-Kyrön taiste-
luun samaisen rykmentin mukana. 
Saman vuonna otin eron viime-
mainitusta Rykmentistä ja liityin 
tarjokkaana Hämeen Läänin Ryk-
menttiin, jolloin olin silloisen Kap-
teeni Hra Salomon Enbergin kans-
sa komennettu kokoamaan edellä 
mainittujen tapahtumien johdosta 
hajautuneet miehet. 6:na maalis-
kuuta viimemainittua vuotta ko-
mennettu arvoisan Kapteenin toi-
mesta 8:lla miehellä suorittamaan 
tiedustelua  ja tapasimme ryhmän 
venäläisiä, 20 sotilasta, jotka olivat 
vaatimassa rehua, jotka siinä tilan-
teessa lyötiin ja otettiin 2 miestä 
vangeiksi. Samana vuonna osal-
listuin tilanteeseen jossa mainitun 
Hra Kapteeni Enbergin johdolla 
Sarjtaevi  pitäjässä ja Limattalan 
kylässä oli jo suurin osa miehis-
tä lyöty sekä viimeksi mainittu 
Hr Kapteeni sekä muutama muu 
otettu vangiksi, mutta minä sekä 4 
miestä Wiipurin Rykmentistä pää-
simme livahtamaan jalan ja tulim-
me Rykmenttiin joka tähän aikaan 
oli sijoitettu Raahen kaupunkiin.

Seuraavana vuonna 16 Heinä-
kuuta ylennetty furiiriksi Jämsän 
komppaniaan, 1715 26 Syyskuuta 
ylennetty lippumieheksi Rautalam-
men komppaniaan.

1716 18 Syyskuuta ylennettiin ker-
santiksi Jämsän komppaniassa. 1717 

1:nä Toukokuuta komennettiin Hr 
Luutnantti Lempen kanssa Gävlen 
kaupungista Suomeen kokoamaan 
hajautuneita ja karanneita miehiä ja 
niitä armeijaan pakottamaan, ja sa-
masta komennuksesta takaisin Ryk-
menttiin Roslageniin 3:s Joulukuuta 
samana vuonna 60:llä miehellä jois-
ta itse olin koonnut 30 miestä.

Seuraavana vuonna  4:s syyskuuta  
ylennetty vääpeliksi Rautalammen 
komppaniaan, sitten osallistuin 
Norjan  Sotaretkeen edesmenneen 
Hra Paroni ja Kenraaliluutnanti Ar-
mfeltin johdolla.

1719 komppania sijaitsi Gävles-
sä mainitun Herran komennos-
sa, 1720 ja 1721 samassa paikassa 
edesmenneen Paronin ja Kenraa-
lisotatykistömestarin Hra Hugo 
Hamiltonin komentamana. Sitten 
siirto tänne kersantin paikkaan 
Rautalammen komppaniaan ja 
sieltä siirto 1731 vääpeliksi Asik-
kalan komppaniaan. 1741 23:s elo-
kuuta osallistuin Lappeenrannan 
taisteluihin josta heti taistelun jäl-
keen lähdin armeijaan joka silloin 
oli Haminassa.  1742 ylennetty 
vänrikiksi Sysmän komppaniaan ja 
seurasin armeijaa surulliseen sota-
retkeen Helsinkiin. 1743 seurasin 
Rykmenttiä Ruotsiin ja Skooneen 
josta sitten taas Rykmentin muka-
na takaisin Suomeen.

Harhala 13 Marraskuuta 1745
Erik Stenroth

Huom. Sarjtaevi-paikannimen (sana 
voi olla tekstissä lyhennetty) tulkit-
sen tarkoittavan Saarijärveä, koska 
siellä oli kylä nimeltään Limattala. 
Tuo surullinen sotaretki Helsinkiin 
tarkoittaa marssia Helsinkiin, missä 
armeija antautui Venäjälle.

Kirjoittaja on tehnyt henkilöistä ja rykmen-
tistä ruotsiksi ja suomeksi lyhyen kirjoituk-
sen joka on saatavilla joko osoitteella 
anders@vonbell.net tai 
puhelimitse 040-510 0103
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Suvun taustaa ja vaiheita voidaan kuvailla eri  

sukupolviin kuuluneille lapsille annettuja  

etunimiä selvitellen. 

Suvun tausta 
Erik Stenrothin lasten     
ja lastenlasten etunimissä

TeksTi: PerTTi Toukomaa

Etunimien piirteistä on myös 
löydettävissä viitteitä nimen anta-
jan syntyperästä (ks. esim. Kars-
kela 2002). Sääty-yhteiskunnassa 
nimien valintajärjestys osoitti myös 
vallitsevan arvojärjestyksen.

Vaikka nimen antamisen käytän-
teet ovatkin muuttuneet, on nyky-
äänkin monissa perheissä sukupol-
velta toiselle säilyneitä vanhoja 
”perintönimiä”. Nimien valinta-
järjestys myös osoitti arvojärjestyk-
sen ja ne oli tapana antaa tietyn 
kaavan mukaan. Erik Stenrothin 
ja hänen perillistensä aikoina oli 
lähes sääntönä, että perheen van-
hin lapsi sai isän tai äidin vanhem-
pien, seuraavat isän tai äidin, sitten 
kummien tai muiden sukulaisten 
tai muuten esikuvana pidettyjen 
henkilöiden nimiä (Happonen 
2004, Vilkuna 1976). 

Erikin lasten nimistä

Erikin ja hänen puolisonsa Kristina 
Krookin esikoistyttärelle annettiin 
kaksi nimeä: Margareta Katarina 

Stenroth sukuseuran historiatoimikunnan jäsen

(1724). Hänen ensimmäinen etu-
nimensä tulikin vallitsevan käytän-
nön mukaisesti äidinäidiltä, joka 
oli viipurilainen kapteenintytär 
Margaretha Cuperth (1676). Pu-
huttelunimeksi vakiintunut Kata-
rina näyttää tulleen äidinisän Nils 
Krookin suvusta, jossa perintöni-
menä oli useita Katarinoja. Heistä 
tunnetuin lienee äidin isänäidin, 
Viipurin piispan Nils Nycopensik-
sen ( k. 1664) puoliso Catarina Ihe-
ringius ( k. 1666), Tallinnan piis-
pan Joakim Iheringiuksen tytär.

Ensimmäisenä syntyneen pojan, 
lapsena kuolleen Johan Henri-
kin (1725) nimet lienevät peräi-
sin Erik-isän sukutaustalta, koska 
kumpaakaan nimeä ei löydy Kris-
tiina Krookin esivanhemmista. 
Henrik-nimeä pidettiin ilmeisen 
tärkeänä perintönimenä, sillä se 
annettiin Johan Henrikin varhai-
sen kuoleman jälkeen syntyneelle 
pojalle Henrik Reinholdille (1727). 

Perheeseen syntyi vielä kaksi 
poikaa. Vuonna 1729 isän mukaan 
nimen saanut Erik, joka kuitenkin 

kuoli jo lapsena sekä vuonna 1734 
äidinisän nimen perinyt Nils. Näi-
den välissä syntyneen tyttären, Sara 
Julianan (1732) nimenannon taus-
ta jää jossain määrin arvoitukseksi. 
Stenrothien perhetuttavien lähi-
piiristä löytyy Sara Juliana Stiern-
crantz (1683), jonka aviomies oli 
kapteeni Henrik Boisman. Etäistä 
sukuyhteyttä Krookien ja Boisma-
nien väliltä on löydettävissä.

Erikin lastenlasten nimistä

Erikin ja Kristiinan 34 lapsenlap-
sella oli yhteensä 55 nimeä. Tar-
kastelen tässä niistä vain kunkin 
perheen vanhimman poika- ja tyt-
tölapsen nimiä. Oletettavasti juuri 
esikoisten kautta haluttiin nime-
nannossa säilyttää yhteys edellisiin 
sukupolviin.

 Katarinan ja Johan Valentin 
Roschierin perheeseen esikoisena 
syntynyt poika Erik Johan (1745) 
sai nimensä äidinisän Erik Sten-
rothin ja isän Johan Roschierin 
mukaan. Seuraavana syntyneen 
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tyttären Kristina Julianan (1747) 
nimet tulivat puolestaan äidinäi-
diltä Kristina Krookilta ja äidin si-
sarelta Sara Julianalta. 

Henrik Stenrothin ja Gertrud 
Maria Poppiuksen (1729) esikoinen 
sai nimen Anna Kristina (1756) äi-
dinäitinsä, Anna Custorin (1685) 
ja isänäitinsä Kristina Krookin mu-
kaan. Näiden kummankin nimet 
puolestaan periytyvät jo sukupol-
vien takaa. Seuraavana syntynyt 
poika Abraham (1757) sai nimensä  
äidinisänsä, Abraham Poppiuksen 
(1681) mukaan.

Henrikin ensimmäinen tytär hä-
nen toisen puolisonsa Katarina 
Lovisa Fahlströmin (1747) kanssa 
solmitusta avioliitosta Ulrika Lovi-
sa (1766) kantaa äidinäitinsä, Inga 
Ulrika Tollin (1729) ja äitinsä, Ka-
tarina Lovisan nimiä. Ensimmäi-
sen poikalapsen, Peter Reinholdin 
(1769), nimissä ovat puolestaan 
mukana äidinisä, luutnantti Pehr 
Fahlström (1767) ja isä Henrik 
Reinhold.

Saran ja Karl Masalinin (1724) 
esikoinen Kristina Juliana (1756) 
liittyy nimillään äidinäitiin, Kristi-
na Krookiin sekä toisella nimellään 
äitiinsä Sara Julianaan. Seuraava-
na syntynyt poika sai nimen Karl 
(1757) isänsä mukaan.

Nilsin avioliitosta Anna Sofia 
L´Eclairin (1738) kanssa ensim-
mäisenä syntynyt poika sai nimek-
seen Robert Nils (1775). Nimeä 
Robert on kantanut äidinäidinisä, 
everstiluutnantti Robert Charpen-
tier (1622). Jälkimmäinen nimi 
Nils on perintönimenä isällä ja isän 

äidinisällä, Nils Krookilla (1665). 
Tytär Anna Kristina (1776) kan-
taa ensimmäisessä nimessään äidin 
Anna Sofian ja äidinäidin, Anna 
Elisabeth Charpentierin (1699) pe-
rintönimeä. Toinen nimi Kristiina 
puolestaan liittyy isänäidin nimipe-
rinteeseen.

Sukupolvien ketju   
jatkuu nimissä

Jokainen Erikin neljästä sukua jat-
kaneesta lapsesta on antanut jol-
lekin lapsistaan oman isänsä nimen 
Erik: Katarina esikoiselleen, Hen-
rik toisena syntyneelle pojalleen, 
Sara pojistaan toisena syntyneelle 
ja Nils samoin perheensä toisena 
syntyneelle pojalle. Vastaavasti iso-
äitinsä Kristina Krookin mukaan 
nimen Kristina sai ensimmäisenä 
syntynyt tyttölapsi yhdeksi nimek-
seen jokaisessa näistä neljästä per-
heestä.

Nimi Karl löytyy jokaisesta näistä 
neljästä perheestä. Erikin tyttärien 
perheissä, Roschiereilla ja Masa-
lineilla se oli annettu lapsen isän 
mukaan. Taustaltaan vielä tunte-
mattomaksi jäävän nimen Hen-
rik on antanut jollekin lapsistaan 
Henrik, Sara ja Nils, minkä lisäksi 
Katarinan esikoispojan poika oli ni-
meltään Karl Henrik.

Erikin lasten ja lastenlasten nime-
nannon pohjalta voidaan tehdä va-
rovaisia johtopäätöksiä siitä, mitkä 
voisivat olla vielä tuntemattomiksi 
jääneet Erikin vanhempien nimet. 
Mahdollisina isänniminä nousevat 
tarkastelusta esille Henrik ja Karl, 

selkeimmin Henrik.  Tyttärille an-
netuista nimistä on tässä vaikeampi 
tehdä olettamuksia Erikin äidin ni-
mestä. On mahdollista, että se peit-
tyy Krookien sukutaustan puolelta 
tuleviin perintönimiin. 

Kirjallisuutta:

Karskela, S (2002) Sukututkijan 
tietokirja 7. painos, s. 291-292. 

Happonen, P.(2004) Sukututki-
muksen asiakirjaopas, Mikkeli, s. 
40-41.

Mikkonen, P. (1976) Etunimet, 
ikkuna kansakunnan historiaan. 
Teoksessa Vilkuna, K., Etunimet. 

”Jokainen Erikin neljästä sukua jatkaneesta lapsesta on 

antanut jollekin lapsistaan oman isänsä nimen Erik.” 
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TeksTi: kaisa aukia, kuva: johanna savolainen

Emännäksi 
jo kaksitoistavuotiaana

nelta alalta. Iloa toi toisten nuorten 
seura, oli illanviettoja, laulettiin 
kuorossa ja näyteltiin. 

Vielä vanhanakin Hanna muisteli 
kansanopiston oppeja. Mieleen oli-
vat jääneet varsinkin tulisieluisen 
Hanna Löthmanin tunnit Kaleva-
lasta ja Kantelettaresta. Myöhem-
min Hanna kävi vielä Suonenjoen 
emäntäkoulun. Hän sai enemmän 
koulutusta kuin yleensä senaikai-
set ihmiset. Kaikki oppi oli tarpeen 
elämän varrella.

Muutto Maaningalle

Suuri muutos perheen elämään 
tuli, kun Pekka ja Riikka Ikäheimo 
ostivat vuonna 1927 talon Maanin-
galta. Korhola sijaitsee keskeisellä 
paikalla Maaningan kirkonkylässä. 
Tikkalan hyvä työpari Hanna ja 
Lauri lähetettiin aluksi panemaan 
taloa kuntoon.

Hanna oli mukana kirkkokuo-
rossa ja lotissa. Nuorten menoissa 
Maaningalla hän tutustui myös tu-
levaan mieheensä Janne Savolai-
seen (1902 - 1970), joka oli kotoi-
sin Tavinniemeltä Savolan tilalta. 
Naimisiin mentiin muutama vuosi 
ennen sotia.

Kaikkia Hannan taitoja tarvittiin 
Savolassa. Kesäaikana väkeä saat-
toi istahtaa ruokapöytään parikym-
mentä henkeä, jopa enemmänkin. 
Sotien aikana oli ruokittava myös 
sotavankeja ja työtyttöjä. Kun Jan-
ne oli sodassa, Hanna vastasi isosta 
talosta ja sen töistä. 

Puutarhurina ja äitinä

Hannalle eivät kuitenkaan suurti-
lan emännyys ja iso karja riittäneet. 
Hänellä oli nuoresta pitäen haave 
perustaa puutarha. Janne tuki täy-
sillä Hannaa. Pian sotien jälkeen 
Savolaan rakennettiin useita kas-
vihuoneita. Kauppapuutarha toimi 
täysillä toistakymmentä vuotta. Se 
oli Maaningan ensimmäinen kaup-
papuutarha. 

Suuri yhteinen tavoite Hannal-
la ja Jannella oli kouluttaa nel-
jä lastaan. Kolme meistä suoritti 
tutkinnon yliopistossa ja yksi kävi 
maamieskoulun. Hanna piti huolta 
siitä, että ensin Kuopion koulukort-
teerissa ja myöhemmin Jyväskyläs-
sä ja Helsingissä riitti kotitekoista 
leipää ja pullaa - Savolan suuressa 
leivinuunissa paistettua.

Äitini Hanna (Johanna) Savolai-
nen o.s. Ikäheimo (S, 3986) sai elää 
pitkän elämän. Hän eli 96-vuoti-
aaksi. Elämään kuului paljon työtä 
ja vastuuta nuoresta pitäen. 
Hän kasvoi Pekka (1877 - 1939) 
ja Riikka (1886 - 1949) Ikäheimon 
tyttärenä Pielavedellä. Isossa per-
heessä Hanna (1908 - 2004) oppi 
jo varhain huolehtimaan nuorem-
mista sisaruksistaan.

Ikäheimoilla oli kaksi tilaa Pie-
lavedellä Heinämäen kylässä: Tik-
kala ja Ikälä. Kaksitoistavuotiaan 
Hannan vastuulle annettiin äidin 
syntymäkoti Tikkala. Riikka-äiti 
evästi tyttöä tehtävään:  ”Varjele 
tulia, keitä kunnon ruokoo, pane 
ovet ja ikkunat kiinni kun lähet 
ulos ja oo immeisiksi.”

Vaikeinta oli nuoresta tytöstä aa-
muvellin keittäminen. Häntä jän-
nitti, tuliko siihen sopivasti ryynejä. 
Ruokaa oli saatava pöytään kolme 
kertaa päivässä. Vanhemmat asui-
vat muutaman kilometrin päässä, 
mutta sieltä ei lähdetty apua ky-
selemään. Ruokakuntaan kuului 
Lauri-veli, joka oli viisi vuotta van-
hempi, kaksi palvelijaa ja työmies. 
Iltapuhteella nuori emäntä, lapsi 
vielä, teki palvelijan kanssa nukke-
ja ja leikki niillä.

Kansanopisto ja   
emäntäkoulu

Hannan elämä laajeni myöhem-
min Pohjois-Savon kansanopistos-
sa Kuopion lähellä. Tietoa tuli mo-

Kuvassa Johanna Savolainen.
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Sanelma ja Eero Karhun (N, 4581) 
unelmien eläke- ja lomanvietto-
paikka Nivalan Maliskylässä on 
tullut tutuksi jo tuhansille lomai-
lijoille, sekä useille ulkomaalaisille 
että monille kotiseudun asukkaille. 
Eero Karhu laskee parin vuoden ai-
kana ainakin yli 10 000 vierailijan 
nauttineen alueesta. Parhaina ke-
säpäivinä lammen hiekkarannoilla 
ja lepotuoleilla on oleillut useita 
satoja kävijöitä.

”Turkin Yläniän” Karhu on ra-
kentanut lomapaikaksi. Karhu kai-
voi yli hehtaarin kokoisen lammen 
hiekkarantoineen ”Turkinkangas” 
–nimisen metsän keskelle  ylän-
kömaisemaan - siitä Yläniä-nimi. 
Paikalla sijaitsi aikoinaan Turk-
ki-niminen talo. Lammen ympä-

Sanelma Karhu

Mennäänkö
Turkin Alaniaan vai Turkin Yläniään?

Lämpimille hiekkarannoille halajava voi välttää 

lentomatkustusta suuntaamalla Turkin Alanian 

sijasta lomalle Turkin Yläniään Nivalaan!

TeksTi: ville Palola

rille hän suunnitteli mökkejä, sau-
noja, pukukoppeja ja grillikodan 
lomailijoiden vapaaseen käyttöön. 

Palkaksi hyvä mieli 

Sanelma ja Eero eivät lomapaikal-
laan nettoa, vaan se on maksutta 
kaikkien käytettävissä. Heille riit-
tää hyvä mieli, Eero sanoo ja kertoo 
jutteluhetkellä olevansa parhail-
laan makkaraa grillaamassa.

”Tänne tulija on omavarainen 
ja tuo eväät tullessaan. Tämä py-
ritään pitämään alkoholivapaana 
eikä hummeripaikkana – niitä riit-
tää muualla. Maksullisena Karhut 
eivät aio jatkossakaan TurkinYlä-
niää markkinoida, neljä vuotta 
eläkkeellä ollut Eero toteaa.

Eero toivottaa vaikka koko Sten-
roth suvun tervetulleeksi Turkin 
Yläniään, sillä paikka sopii hyvin 
kesätapaamiseen. Korkealla kes-
kellä kuivaa metsää ei ole sääskion-
gelmaakaan.

Työelämä häntä ei ole kuiten-
kaan kokonaan rauhaan jättänyt. 
Firma on vielä pystyssä, sillä 40 
vuotta traktorikorjaajana kier-
täneeseen mieheen otetaan yhä 
tarvittaessa yhteyttä. Lisäksi hän 
toimii vielä Kuusakoski Oy:n ro-
munkeräysagenttina.  

Sanelma o.s. Palola, 68, on Erik 
Stenrothin Nilsin sukuhaaran 8. 
polven jälkeläinen, koulutuksel-
taan merkonomi. Eero, 67, puo-
lestaan maatalouskoneteknikko. 
Heillä on yksi poika.



14 | Kivenjuuret 1/2014 	 	 	 	 	 													

”Olen sitä mieltä, että nykyaikana perheen ja suvun 
merkitys ymmärretään vasta aikuisena. Perheen teh-
tävänähän on valmentaa lapsesta itsenäinen yksilö, ja 
näenkin perheen keskeisenä tehtävänä ennen kaikkea 
turvallisuuden luomisen”, Juhana Vartiainen luon-
nehtii perheen tehtävää. 

Hän oli utelias kuultuaan kuuluvansa Stenroth-su-
kuun. Hänen isänsä äiti Anna Viola Böök polveutuu 
Ulrika Lovisa Forssellista s. Stenroth, joka oli yhden 
sukuhaaramme kantaisän, Henrikin tytär. 

Juhana Vartiaisen isä Henri J. Vartiainen oli tunnet-
tu ekonomisti, valtiotieteen tohtori, jonka jalanjälkiä 
poikakin lähti astumaan, tosin poliittiselta kannaltaan 
toisella tavalla. Myös Juhana on valtiotieteen tohtori 
ja hyvin arvostettu ekonomisti Suomessa. 

Juhana Vartiainen 
– mielenkiintoinen tuttavuus

TeksTi: marjaTTa salonen

Kodinperintönä hän sai monipuolisen kielitaidon ja 
ulkomaankokemuksen. Perhe asui vuosina 1969-72 
Pariisissa, jossa isä toimi OECD:ssa. Ranskalaisessa 
koulussa Juhana sai monia luokkatovereita ja ystäviä, 
joiden kanssa hän kävi jo varhaisella iällä yhteiskun-
nallisia keskusteluja. Tuona aikanahan Euroopassa 
puhalsivat voimakkaat poliittisen muutoksen tuulet, 
ja kommunismin ja kapitalismin vertailun intohimot. 
Ne herättivät myös nuoressa pojassa yhteiskunnalli-
sen tietoisuuden. Tästä syntyi elinikäinen kiinnostus 
hyvään yhteiskuntajärjestykseen. 

Sittemmin hän luki Marcel Proustin kirjan ”À la re-
cherche du temps perdu” (Kadonnutta aikaa etsimäs-
sä) alkukielellä kolmeen kertaan. Kirja muutti hänen 
elämäänsä syvällisellä tavalla. 

Juhana Vartiainen.

”Perheen tehtävänähän on valmentaa 

lapsesta itsenäinen yksilö.”

Perhe

Juhana Vartiaisen perheeseen kuuluu puoliso, Johan-
na Mäkelä, joka on ruokakulttuurin professori Helsin-
gin yliopistossa ja opettaa tulevia kotitalousopettajia. 
Perheessä laitetaankin siksi paljon ruokaa aivan alusta 
alkaen. Heillä on teini-ikäinen poika nimeltään Pyör-
ni. Nimen taustalla on jännittävä tapahtuma. Kerran 
ollessaan Kuhmossa juoksulenkillä Juhanaa vastaan 
tuli karhu. Kokemus oli melkoinen ja karhu jäi vah-
vasti mieleen ja siksi kohta syntyneen pojan nimeksi 
haluttiin karhuun liittyvä nimi. Koska Otso nimi oli jo 
suvussa käytössä, löydettiin Pyörni. Se on vanha sa-
volainen nimi, joka on käännös björn-sanasta. Nimeä 
käytettiin 1700-luvulla etu- ja sukunimenä.   

Ruotsissa

”Työelämä näytti minulle ystävälliset äidinkasvonsa 
Ruotsissa, josta sain vuosituhannen vaihteessa kiin-
nostavia työtarjouksia. Olin ensin Ruotsin Ammatti-
liittojen taloustutkimuslaitoksen johtaja ja sen jälkeen 

	Kuva:	Valtion	taloudellinen	tutkimuskeskus.
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Ruotsin kansallisen suhdanneinstituutin tutkimusjoh-
taja. Kymmenen vuotta Ruotsissa opetti paljon. Työ-
moraali on naapurimaassa korkea. On yhteiset sään-
nöt, joita noudatetaan ja joista keskustellaan, jotta 
kaikkien työtarpeet tulisivat huomioon otetuiksi. Vir-
kamiehet hoitavat hienosti tehtävänsä. Korruptio on 
vähäistä ja inhimillisyys on tärkeää. Rohkaisen kaikkia 
opiskelemaan ruotsin kieltä, jota ymmärretään hyvin 
koko Pohjolassa. Ruotsi, Tanska ja Norja ovat kan-
sainvälisesti arvostettuja maita, jotka tarjoavat hyviä 
työmarkkinoita suomalaisillekin. On suorastaan taan-
tumuksellista, miten meillä vastustetaan ruotsin kie-
len asemaa.”

Taiteen ja kävelyn ystävä

Juhana Vartiainen kertoo olevansa hyvin työorien-
toitunut ja taloustieteilijänä numeroiden kanssa 
elävä. Taiteelle hänellä on aikaa ja sillä on hänen 
elämässään vankka asema. Kirjallisuus on tärkeää. 
Hän käy paljon konserteissa ja pitää erityisesti mo-
dernista musiikista. Hän on soittanut nuoresta al-
kaen viulua ja kuului opiskeluaikana Ylioppilas-
kunnan Soittajiin aikana, jolloin johtajina olivat 
vaativat Jukka-Pekka Saraste ja Esa-Pekka Salo-
nen. Myös poika Pyörni on kiinnostunut musiikista 
ja opiskelee sähkökitaran soittoa Pop&Jazz Konser-
vatoriossa. 

”En ole innostunut mökkielämästä eikä minulla ole 
autoa. Vuokraan sellaisen tarvittaessa. Suvullamme 
on tosin vanha huvila Padasjoella, jonka omistan si-
sarusteni kanssa yhdessä. Padasjoki on ollut monien 
esivanhempieni asuinpaikka jo 1700-luvulta lähtien. 
Perheemme lomailee toisinaan Ranskassa tai Skotlan-
nissa, jossa harrastamme kävelyä. Kävelemme kylästä 
toiseen. Kävely on parasta lomanviettoa, jossa näkee 
uusia maisemia, kauniita kyliä. Kävellessä voi myös 
keskustella matkatoverin kanssa. Se on myös erin-
omaista kuntoilua. Viime kesänä tein poikani kanssa 
pitkän kävelymatkan Etelä-Ranskassa. Olen myös kä-
vellyt tunnettua Santiago de Compostela –reittiä sen 
Ranskan osuuksilla. Päivittäisen kävelymme pituus on 
20-30 kilometriä.”

Julkisuudesta

Juhana Vartiaisen näkemyksiä talouden tilasta ja sen 
ennustettavuudesta kysytään paljon ja siksi hän onkin 
paljon julkisuudessa. Hän ei mielestään ole ”toisin-
ajattelija” niin kuin hänestä sanotaan eikä hän pyri 
ajatuksillaan julkisuuteen, vaan haluaa nähdä asiat 
rehellisesti. Ruotsissa häntä ei pidetä kummajaisena, 
pikemminkin keskitien kulkijana. Suomessa on hä-
nen mielestään henkisiä lukkoja, jotka estävät katsoa 
asioita avoimesti. Hän pitää itseään taloustieteilijänä 
ja virkamiehenä, onhan hän Valtion taloudellisen tut-
kimuskeskuksen ylijohtaja.  

Juhana Vartiainen ja sukuseuran puheenjohtaja Marjatta Salonen. Kuva:	Kaarina	Wilskman
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Tämän jutun piti olla uutinen yh-
destä valtiovallan viime isäinpäi-
vänä palkitsemasta vuoden 2013 
isästä, Antti Siukosesta (H, 2240). 
Sen rinnalla vilahti esiin ja nousi 
lehteen myös Antin toiminta las-
ten ja nuorten hengellisten kirjo-
jen tekijänä. 

Tunnustusta vuoden 2013 isäs-
tä perusteltiin tavalla, jolla hän on 
yhdistänyt perheen ja työn. Siinä 
Antilla on kolme keskeistä teesiä. 
Niistä seuraavassa.

Asiat tärkeysjärjestykseen

Antti Siukonen on ollut kaikkien 
kolmen lapsen kanssa kotona, en-
sin isyysvapailla ja sitten isäkuu-
kaudella ja myös kahdella hoito-
vapaajaksolla. Matkan varrella 
kohdattujen vanhemman ikäpol-
ven isien viesti on ollut hämmäs-
tyttävän yhdenmukainen: ”olisin-
pa antanut lapsille enemmän aikaa, 
kun he olivat pieniä”. 

Meidän perheessämme on ollut tär-
keä arvovalinta hoitaa lapsia koto-
na. Sen toteuttaminen on edellyttä-
nyt molempien sitoutumista kotona 
olemiseen. Arvolähtöisten asioiden 
toteuttaminen omassa elämässä tut-
kimusten mukaan korreloi vahvasti 
onnellisuuteen. Tämä pätee myös 
meihin. Uraa ehtii töissä tekemään 
myöhemminkin, jos se tuntuu tär-
keältä. 

TeksTi: kaarina Wilskman

Onni tulee arvojen  
mukaan elämisestä

Tee se minkä pystyt,  
se riittää
Antti miettii, että vanhempana ja 
työntekijänä ihminen ei voi olla 
enempää kuin jaksaa. Tämä pätee 
niin työpaikalla kuin kotonakin.  

Sata prossaa voi antaa, mutta ei 
enempää. Jos tämän teesin hyväksyy, 
vapautuu tekemään täydellä sydämel-
lä sen, minkä voi.

Teesi sisältää myös sen tosiasian 
hyväksymisen, että elämään kuu-
luu tietty rosoisuus. Itseään voi 
kehittää, mutta täydellinen ei voi 
olla. Itse asiassa täydellinen suori-
tus vanhemmuudessa ei ole kovin 
tavoiteltavaa, koska se näyttää lap-
selle, ettei epäonnistuminen ole 
sallittua. 

Epämukavuusalueille  
mentävä

Työn ja perheen yhteensovitta-
misessa on monta kertaa tullut 
vastaan, että tilanteet muuttuvat 
yllättäen - niin töissä kuin koto-
nakin. Usein tällaisessa yllätykset 
ovat epämiellyttäviä ja niistä seu-
raa harmia jollekulle. Projektin ai-
kataulun tai jonkun kriisin vuoksi 
ylitöihin jääminen on ikävä uuti-
nen perheelle, samoin lapsen sai-
rastumisen vuoksi kotiin jääminen 
työnantajalle. 

Pettymysten tuottaminen ja huono-
jen uutisten kertominen on ainakin 

minun epämukavuusalueellani. Ti-
lanteen kohtaamatta ja viestimättä 
jättäminen ei yhtään paranna asetel-
mia. Periaate pätee tietty muissakin 
kuin akuuteissa tilanteissa.

Suvulta elämänraami

Antti jatkaa perheen merkityksen 
pohtimista ja toteaa, että harvoin 
tulee ajatelleeksi, että arjen keskel-
lä sitä tulee antaneeksi lapsilleen 
idut myöhempien sukulaisuussuh-
teiden rakentamiseen.

Suku on sellainen elämänraami, jota 
emme itse valitse ja emmekä myös-
kään voi ohittaa. Jokainen joutuu 
jonkinlaisen suhteen muodostamaan 
omaan sukuunsa. Isolla osalla mu-
kaan liittyy jossain vaiheessa myös 
puolison suku. Koen saaneeni perheel-
täni ja suvultani paljon ja siksi suku 
myös merkitsee paljon. Sukujuuria tut-
kailemalla voi oppia jotain itsestään.  

Sukulaisten kanssa taas on aika mu-
kava ja luonteva tapa jakaa arkea 
ja juhlaa. Viime kesänä olimme ser-
kusporukalla Jukolan viestissä, mikä 
oli aika huikea kokemus. Yhteyden 
rakentaminen palkitsee!
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Stenrothilaiset kirjoittavat ja lukevat

Valheen jäljillä
Milloin valehtelit viimeksi?

Henrikin sukuhaaraan kuuluva toi-
mittaja-kirjailija Staffan Bruun (H,  
1712) vie meidät perimmäisten 
kysymysten äärelle vuonna 2010 
ilmestyneessä rikosromaanissaan 
Kapsäck full med pengar (Kohtalo-
kas kapsäkki, suomentanut Seppo 
Hyrkäs).

Kirja ei pureudu vain valehtele-
misen psykologiaan, vaan ihan ta-
vallisten ihmisten käyttäytymiseen, 
jossa juonittelu, salailu ja oman 
edun tavoittelu saavat yllättävissä 
ja vauhdikkaissa tilanteissa vallan.

Romaanin keskiössä on lento-
aseman tavarahihnalla vaihtunut 
matkalaukku, joka on täynnä ra-

haa. Miljoona euroa likaisten vaat-
teiden sijasta yllättää kotiinpaluun 
yhteydessä kenet tahansa, myös 
menestyneen mainosmiehen An-
tonio ”Andy” Sallisen, joka tajuaa, 
millaisen muutoksen laukun sisäl-
tö hänelle itselleen, perheelleen ja 
työuralleen voisi ”oikein hoidettu-
na” aiheuttaa.

Ratkaiseva, Raamatun alkuleh-
diltä tuttu keskustelu Andyn ja hä-
nen vaimonsa Charlottan kanssa 
käydään sivulla 46.

”Andy, totta kai me viemme lau-
kun poliisille. Mutta etkö sinäkin 
haluaisi tietää, kuinka paljon rahaa 
siellä tarkalleen ottaen on?”

Lasten	katekismus	

on	lapset	kainalossa	ja	pieni	pilke	
silmäkulmassa	laadittu	katekismus.	
Sen	sivuilla	seikkailevat	ystävykset	
Benkku	ja	Saara	sekä	heidän	paras	
aikuiskaverinsa	Anna.	Yhdessä	he	
pohtivat	elämänmenoa	ja	maail-
maa.	Olen	säilyttänyt	perinteisen	
katekismuksen	rakenteen	uskon-
tunnustuksineen	ja	käskyineen	ja	
löytää	niihin	arjen	makuisen	lähes-
tymistavan.	
Kirja	on	kirjoitettu	niin,	että	se	
soveltuu	erityisen	hyvin	aikuisen	ja	
lapsen	yhdessä	luettavaksi	ja	kes-
kusteltavaksi.	Erityisesti	suosittelen	

lukemaan	tätä	kummilapsille!	 
”Ihan	sama	-	eilen	tänään	ja	ikui-
sesti”	on	rippikoulukirja,	jossa	on	
samansuuntainen	lähestymistapa	
kuin	Lasten	katekismuksessa:	vaka-
vista	asioista	tosissaan,	mutta	pieni	
pilke	silmäkulmassa.	
Jokainen	teema	sisältää	jonkun	
visuaalisen	tai	muun	koukun,	joka	
imaisee	mukaansa.	Olemme	saa-
neet	kirjasta	hyvää	palautetta	ja	
varsin	nopeasti	se	saavutti	markki-
najohtajan	aseman.

Vanha sananlasku käy toteen. 
Tilaisuus tekee varkaan. Sallisen 
perhe joutuu maksamaan valin-
nastaan kivulla ja tuskalla. Rikol-
lisliigat pääsevät selville rahojen 
kohtalosta. ”Hyvisten” ja ”pahis-
ten” taistelussa jännittävät juonen 
käänteet koukuttavat. Voiton ja 
tappion tasapaino horjuu.  Salai-
lua, harhauttamista, kieroilua ja 
pettämistä riittää uskottavuuden 
rajamaille asti.

Lukijan palkitsee yllättävä lop-
pukohtaus – eikä ihme, kuuluhan 
Staffan Bruun Kihlmanien arvos-
tettujen kirjailijoiden sukuhaa-
raan.

kirja-arvio: Timo siukonen
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Silloin kun söimme näitä kakkuja Hurttalan koululla isoäidin leipomina, ei muuta tarvittu kuin vähän voita. 
Yleensä kakut menivät kuin kuumille kiville heti uunista ottamisen jälkeen. Usein isoäiti tarjosi niitä saunan 
jälkeen. Erityisesti suvun miespuoliset jäsenet saavat kasvoilleen haaveksivan hymyn, kun muistelevat näitä 
herkkuja. Kannattaa kokeilla nykypäivänäkin. Yksinkertaista ja herkullista!

Hurttalan (iso)äidin Toini von Bellin 

1 l vehnäjauhoja
1 tl soodaa
100 g (1 dl) voita tai margariinia sulatettuna
n. 3 dl kirnupiimää (Rasvaton piimäkin käy)

Sekoita vehnäjauhoihin sooda ja sen jälkeen sulatettu voi 
ja kirnupiimä. Alusta taikina: ei ole vaikea homma, mutta 
kannattaa tehdä käsin. Taikinasta tulee tukevan pizzatai-
kinan kaltainen.

Kirnupiimäkakut (16 kpl)

Sukuseuran ja suvun kuulumisia

 Toini von Bell (H, 2180)

Jaa taikina kahteen osaan ja kaulitse molemmista pyöreä, ohut (n. ½ sentin pak-
suinen kakku, halkaisijaltaan suurin piirtein 30 senttiä). Kaulitseminen sujuu kä-
tevästi, eikä taikina tartu alustaan.
Pistele kakkaroihin haarukalla reikiä ja jaa kumpikin taikinapyörällä tai pizzaleik-
kurilla 8 osaan.
Paista leikatut palat uunissa 220 asteessa noin 10 – 15 minuuttia. Valmiit kakut 
ovat hieman ruskehtavia, mutta ei liikaa.
Nämä kirnupiimäkakut maistuvat parhailta melko pian paistamisen jälkeen. Pääl-
le sipaistaan voita. Maun mukaan voi laittaa myös juustoa, meetvurstia tai vaik-
kapa hilloa.

Perhetapahtumia

Toivotamme suvun uudet jäsenet  
tervetulleiksi:

Pihla Annika Sariola, syntynyt 30.5.2012 Helsinki ja 
Venla Kanerva Sariola, syntynyt  25.2.2014 Pittsburgh, 
USA. Heidän vanhempansa ovat tekniikan tohtori 
Veikko Sariola (synt. 1982) ja lavastaja Laura Poranen, 
myöh. Sariola (Synt. 1977).

Onnittelemme avioliittoon vihittyjä: 

Sotatieteen maisteri, kapteeni Veikko Joonas Siukonen 
(H, 2240) ja teologian maisteri, koulutuskoordinaattori 
Elina Susanna Ruoko on vihitty avioliittoon 20.4.2014 
morsiusmessussa Lähetyskirkossa Helsingissä. 

kirjoiTTaja: helena kinanen
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Tulevaa ohjelmaa
Sukutapaaminen  
Erikin päivän 
aattona 17.5.2014 

Piparkakkutalo 
Hämeenlinna, 
Kirkkorinne 2.
 

Sukuseurassa tutkitaan sukuja 
ja kirjoitetaan elämäkertoja.
Miten kirjoitan? Tule kuulemaan ja oppimaan.

Ohjelma

10.00  Tapaamme Piparkakkutalon Albertin kabinetissa
10.15  Kirjallinen tuotantoni, opettaja, kirjailija Helmi Saarisalo 
 (N, 4122)  
12.00  Lounas
13.30  Elämäkerrat sukututkijan työvälineenä, keskustelua kirjoit-

tamisesta ja kirjoituksista, evästyksiä ohjelmatoimikunnan 
työpöydälle, keskustelu aiheesta jatkuu mm. jatkoilla.                          

14.30  Rohkeutta kirjoittamiseen, eloa elämäkertaan, toimittaja  Ina 
Ruokolainen

17.15  Esitellään Ervo Vesterisen toimittama teos Pohjois-Karjalan 
tunnetuimmasta taidemaalarista Eino J. Härkösestä.  

 Helmi Saarisalo kertoo isästään.
Keskustelua
18.00- Jatkot Albertin kellarissa. Albertin Kellari sijaitsee samassa 

rakennuksessa. 

Osallistumismaksu 40 euroa sisältää lounaan ja ohjelman 
klo 10-18. 
Ilmoittautuminen jan.sundman@pp3.inet.fi tai tekstiviestillä
puh 040 835 7397. Osallistumismaksu sukuseuran tilille 
FI32 3131300 1246594 15.5. mennessä. 
Majoitusmahdollisuus Hotelli Emilia, Raatihuoneenkatu 23, 
13100 Hämeenlinna. 
Hinnat 16. - 18.5.2014 2hh 47,50 euroa / hlö / vrk 
ja 1hh 84,00 euroa / hlö / vrk.
Huonevaraukset puh. (03) 612 2106 tai 
hotelliemilia@hotelliemilia.fi, ”Stenroth-kiintiö”.  

Jäsenmaksu 2014 

Olethan	maksanut	jo	jäsenmaksun?	
Ellet,	vielä	ehtii.	
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	maksa-
matta)	ja	2014	on	20	€/vuosi,	nuoriso-
jäsen	0	€.
Sukuseuran	sääntöjen	mukaan	jäsen,	
joka	ei	ole	maksanut	jäsenmaksua	
kahteen	vuoteen,	katsotaan	eron-
neeksi

Intermezzon ja suku-
tuotteiden tilaaminen

Tuotteita	myy	Stenroth	sukuseuran	
Ohjelmatoimikunta/Jan	Sundman.
Tiedustelut	ja	tilaukset	kätevästi	joko	
jan.sundman@pp3.inet.fi	tai	teksti-
viestillä	puh.	040	835	7397.
Tuotepakettien	hintaan	lisätään	toimi-
tuskulut	50	grammaan	saakka	4	€,	pai-
navammat	tilaukset	painon	mukaan.	
Tuotepaketin	mukana	on	pankkisiirto-
lomake.	
Huom!	Kvarteton	tilausohjeet	
sivulla 5. 

kirjoiTTelevaT sTenroThilaiseT       

Tulossa myös:
Sukusymposion 2

7. -28.9.2014, hotelli Tallukka, 
Vääksy
Teemana läntisen Päijänteen 
Stenroth-sukuja ja sukuhistorian 
paikkoja

Adventtitapahtuma  

lauantai 22.11.2014 kulttuuri-
keskus Sofia, Kallvik Helsinki
Lisätietoja www.stenroth.net



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 
jäljellä. Uuden erän ostamista harkitaan. Merkit myydään postimerkki-
vihkoina, 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	60	€

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.


