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Magnus von Wright: Liljenstrandin 
talo	talvella	(1860).	Kansallisgalle-
ria/Ateneumin taidemuseo. Kuva: 
Kansallisgalleria/Jukka Romu.

Emil Anton kertoi monin esimerkein sukuseuran adventtitilaisuudessa katoli-
suuden Suomeen jättämistä merkeistä (ks. myös sivu 18). Niitä on paljon ja ne 
ovat kiinteästi osa suomalaista yhteiskuntaa. Niiden kaikkien taustaa emme 
ehkä edes ole tunnistaneet.

Vähän samantapaisia oivalluksia minulle on tullut tämän sukuseuran ja 
sukuhaarojen entisiin ja nykyisiin edustajiin tutustuessani. Toimijoita ja vai-
kutuksia on ja on ollut paljon – ja ne ovat osa suomalaista yhteiskuntaa. Niistä 
muutamia esimerkkejä jälleen tässä lehdessä. 

Toivotan Kivenjuuren lukijoille hyvää ja rauhallista joulua. Joulumieleen 
voi virittäytyä esimerkiksi palauttamalla mieleen laulun Joulukirkkoon: Kello 
löi jo viisi, lapset herätkää…

Sanat tähän lauluun on tehnyt Immi Hellén ja säveltäjä on R. Raala eli 
Berndt Sarlin (K 159). 

Kaarina Wilskman
päätoimittaja

 

Sam von Bell loi joulukorttiperinteen Suomeen, ks. Kivenjuuret 35, 
marraskuu 2015.
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Pyrin tässä lyhyesti ja esimerkkien kautta antamaan ku-
vaa, millaisten asioiden keskellä sukumme vaikuttajat 
ovat toimineet. Päättäjiemme määrä kasvaisi suuresti, 
jos mukana olisivat myös avioliiton kautta sukuun tul-
leet. Heistä kerrotaan ehkä toisella kerralla. Lista on 
myös kovin miesvaltainen, mutta se varmaan korjautuu 
ajan myötä.

Vuoden 1863 valtiopäivillä stenrothilaisista muka-
na oli talollinen Claës Robert Napoleon Stenroth (N 
1138). Hän toimi talonpoikaissäädystä valitsijamiehenä 
ja pankkivaliokunnan jäsenenä. Hän edusti Piikkiön 
ja Halikon alaista tuomiokuntaa. Maatilan omistuksen 
lisäksi hän oli myös lasitehtailija.

Edellisen poika fil.maist, tilallinen Klas Johan Sten-
roth (N 1138) edusti talonpoikaissäätyä 1899 valtiopäi-
villä. Hän muutti myöhemmin Argentiinaan. Tuona ai-
kana keskeinen kysymys oli Venäjän asevelvollisuuden 
laajentaminen Suomeen. Ajatus torjuttiin maksamalla 
jatkossa Venäjän valtion kassaan niin sanottuja sotilas-
miljoonia.

Vuonna 1888 Erik Ossian Bergbom (K 84; aateloi-
tuna vuodesta 1903 Wuorenheimo) edusti aluksi por-
varissäätyä, mutta virallisesti vuodesta 1905 hän toimi 
aatelissäädyn maamarsalkkana. Wuorenheimon merki-
tys rautateittemme kehittäjänä oli tunnustettu.  Wuo-
renheimo oli myös senaatissa kulkulaitostoimikunnan 
päällikkönä vajaan vuoden 1905. 

Wuorenheimo kuului Suomalaiseen puolueeseen. 
Sen edustajat erosivat muun senaatin mukana suur-
lakon jälkeen. Suomalaista puoluetta kutsutaan usein 
suometarlaiseksi erotuksena Nuorsuomalaisista. Puo-

Stenrotheja 
vallankahvassa
Erik Stenrothin jälkeläisistä on moni ollut päättäjänä maamme 

eri vaiheissa ja poliittisen kenttämme eripuolilla. He käyttivät ja 

käyttävät valtaa Suomessa senaattoreina, ministereinä, valtio-

päivämiehinä ja kansanedustajina.

lueita erotti erilainen taktiikka suhteessa Venäjän 
pyrkimyksiin lakkauttaa autonomia. Suometarlaisten 
taktiikassa taivuttiin muttei taituttu. Nuorsuomalaiset 
katsoivat taas, että saavutetuista oikeuksista oli pidettä-
vä tinkimättä kiinni kaiken uhalla.

Kohti itsenäisyyttä

Suurlakon 1905 jälkeen säätyvaltiopäivät jäivät histo-
riaan ja siirryttiin yleiseen ja yhtäläiseen äänioikeuteen 
perustuvaan eduskuntaan.  Uudistuksen myötä myös 
poliittinen kenttä vähitellen uudistui. Sosialidemokraa-
teista muodostui merkittävä poliittinen voima. Nykyi-
sen Keskustan edeltäjä Maalaisliitto syntyi. Naiset saivat 
äänioikeuden ja nousivat kansanedustajan asemaan.  

Vuosina 1900 ja 1904–1906 fil.kand Ferdinand von 
Wright (K 1141) edusti aatelissäätyä valtiopäivillä.  Itse-
näisyyden aikana vuosina 1920–1922 hän toimi RKP:n 
kansanedustajana. Eduskuntakauteen osuivat Tarton 
rauha, Kansainliitto ja Ahvenanmaan sopimus. 

Varatuomari, fil. maist. Otto Eliel Stenroth (H 733) 
oli porvarissäädyn edustajana ja autonomian aikaisil-
la valtiopäivillä 1891–1900 ja 1908–1909. Hän toimi 
suuriruhtinaskunnan senaatin talousosaston kauppa- 
ja teollisuustoimikunnan päällikkönä ja senaattorina 
Hjeltin senaatissa 1908–1909. Senaatin talousosastoa 
vastaa nykyisi hallitus. Nuorsuomalaisen Edvard Hjelt-
in senaatti ajoittui toisen sortokauden alkuun. Se oli 
monipuoluesenaatti. Nuorsuomalaiset lähtivät senaa-
tista huhtikuussa 1909, kun oli syntynyt senaatin sisälle 
ristiriitoja siitä, miten tuli suhtautua Venäjän yleisval-

TeksTi: Lars-erik WiLskman, VTm 
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SÄÄTYVALTIOPÄIVISTÄ EDUSKUNTAAN 

Maamme	ylintä	hallintoa	oli	uudistettava,	kun	vanha	Ruotsi	
hajosi.	Suomen	sodan	jälkeen	tehtiin	Haminan	rauha	1809	ja	
Suomi	muuttui	Venäjän	autonomiseksi	suuriruhtinaskunnaksi.	

Nykyisen	hallituksemme	edeltäjiä	olivat	vuoteen	1816	halli-
tuskonselji	ja	sen	jälkeen	senaatti	ja	erityisesti	sen	talousosas-
to,	joka	vastaa	nykyään	hallitustamme.	Senaatin	oikeusosasto	
vastasi	lähinnä	nykyistä	Korkeinta	oikeutta.	Tässä	kirjoitukses-
sa	mainitaan	nykykatsannossa	poliittisempaan	eli	talousosas-
toon	kuuluneet.	Politiikka	tosin	heijastui	myös	oikeusosastoon	
autonomian ajan loppupuolen sortovuosina.

Suomen	lainsäädäntö	perustui	Venäjään	liittämisestä	huo-
limatta	Ruotsin	lainsäädäntöön	ja	tarve	uudistuksiin	oli	
1860-luvulle	tultaessa	jo	polttava.	Vuoden	1863	säätyjen	
kokousta	kutsutaan	valtiopäiviksi,	niitä	alettiin	pitää	säännölli-
sesti	määrävuosin.		Valtiopäivät	1863	ajoittuivat	ajankohtaan,	
jolloin Puolassa oli kapina Venäjää vastaan. Tämä kapina oli 
merkittävä	taustasyy	valtiopäiville	koolle	kutsumiselle.	Ensim-
mäisten	valtiopäivien	päätöksistä	on	esimerkkinä	kuntien	ja	
evankelisluterilaisten	seurakuntien	erottaminen	toisistaan.		Se	
oli nykyisen maallistuneen kuntalaitoksemme alku.

Säätyvaltiopäivät	jakaantuivat	neljään	säätyyn	eli	aateliin,	pa-
pistoon,	porvareihin	ja	talonpoikiin.	Talonpoikaissäätyyn	luet-
tiin	tilanomistajat,	jotka	eivät	olleet	aatelisia.	Usein	kysees-
sä	olivat	varakkaat	maanomistajat.	Porvarissäätyyn	luettiin	
esimerkiksi	kauppiaita,	tehtailijoita	ja	talonomistajia,	mikäli	he	
olivat kaupunkiin verolle kirjoitetut.

Autonomian	ajan	poliittista	tapahtumista	suhde	Venäjään	oli	
keskeinen.	Sen	ohella	kielikysymys	herätti	tunteita.	Siirryttäes-
sä yksikamariseen eduskuntaan yleisen äänioikeuden myötä 
myös	sosiaalinen	eriarvoisuus	nousi	entistä	selkeämmin	poli-
tiikan	keskeiseksi	kysymykseksi.

takunnallisen lainsäädännön soveltami-
seen Suomessa. 

Otto Stenroth oli Paasikiven I hallituk-
sen ulkoasiantoimituskunnan päällikkö 
(ulkoministeri) 27.5.1918–27.11.1918. 
Stenrothin kausi osui sisällissodan jälkei-
seen saksalaissuuntauksen kauteen, jol-
loin Suomesta tehtiin kuningaskuntaa. 
Stenroth kuului niihin nuorsuomalai-
siin, jotka tukivat kuningasvaltaa. 

Paasikiven hallituksen taival päätyi 
pian sen jälkeen, kun ensimmäinen maa-
ilmansota käytännössä päättyi aselepoon 
11.11.1918 ja Suomen oli etsittävä uusia 
ystäviä. Politiikan ulkopuolella Otto Sten-
roth oli merkittävä pankkimies.

Rovasti Leo Richard Böök (H 291) oli 
Kansallisen Kokoomuksen kansanedus-
taja Hämeen läänin pohjoisesta vaali-
piiristä vuosina 1930-1939. Böök toimi 
ulkoasianvaliokunnan jäsenenä toisen 
maailmansodan kynnyksellä. 

Hyvinvointi yhteiskuntaa   
vaalimassa

Useassa hallituksessa valtaa käyttänyt 
stenrothilainen oli varatuomari, ministe-
ri Lars Olof Kristian Gestrin (K 1173). 
Gestrin ei ollut ainoastaan viisinkertai-
nen ministeri ja kansanedustaja vaan toi-
mi myös RKP:n puheenjohtajana 1973–
1974. 

 Ferdinand von Wright                    Otto Stenroth                             Leo Böök 1930 – 1939

kuVaT: eduskunTa eLLei henkiLön nimen yhTeydessä Toisin mainiTa.
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Kansanedustajana Helsingin vaalipiiristä Gestrin toi-
mi vuosia 1962–1979. Gestrin toimi Ahti Karjalaisen 
(kesk.) II hallituksen puolustusministerinä 1970–1971. 
Hallitus oli ns. kansanrintamahallitus, mutta SKP:n si-
säiset kiistat heijastuivat jo tämän hallituksen taipalee-
seen. Osa SKDL:n eduskuntaryhmää oli käytännössä 
oppositiossa ja lopulta SKDL irtautui hallituksesta ke-
väällä 1971. Saman vuonna Suomeen levinnyt kansain-
välinen lama, johti lopulta eduskunnan hajottamiseen.

Kalevi Sorsan (sdp) I hallituksessa Gestrin toimi puo-
lustusministerinä 1972–1974 ja kauppa- ja teollisuus-
ministerinä 1973–1974. Kauppa- ja teollisuusministeri-
kauteen osui Lähi-idän öljykriisi, jolla oli monenlaisia 
vaikutuksia myös Suomeen. Sorsan I hallitus hajosi 
lopulta aluepolitiikkaan ja presidentti määräsi uudet 
vaalit syyskuulle 1995.

Martti Miettusen (Kesk.) II hallitus (1975–1976) tunne-
taan ”hätätilahallituksena”. Se oli presidentti Kekkosen 
”runnauksen” tuloksena syntynyt ”kansanrintamahalli-
tus”. Hallituksen muodostamisen taustalla oli öljykriisin 
vaikutuksesta syntynyt lama ja työttömyys. Gestrin oli 
tämän hallituksen oikeusministeri. Hallitus oli riitainen 
siihen mittaan, että pääministeri yritti erota, mutta pre-
sidentti ei eroa myöntänyt. Tämä hallitus kaatui lopulta 
budjettiriitoihin määrärahoista ja maataloustuista.

Gestrin oli oikeusministeri myös seuraavassa Martti 
Miettusen III hallituksessa 1976–1977. Tämä hallitus 
oli vähemmistöhallitus. Sen aikana tehtiin päätökset 
muun muassa kotihoidontuen kokeilusta ja veteraa-
nien eläkkeiden parantamisesta. Tämä hallituksen ai-
kana presidentti Kekkosen ja hänen seuraajakseen vei-
katun Ahti Karjalaisen kiistat kärjistyivät ja hallitus jäi 
Karjalaisen viimeiseksi.

Sorsan II hallitus 1977–1979 oli kansanrintahallitus. 
Gestrin toimi sekä opetusministerinä että ministerinä 
sisäasiainministeriössä siihen asti, kunnes RKP irtautui 
hallituksesta helmikuussa 1978. Gestrinin ollessa hal-
lituksessa hallitus julkaisi 27-kohtaisen elvytyspaketin, 
jossa jo sovittuja palkankorotuksia siirrettiin vuodella. 
RKP:n hallituksesta lähdön syynä oli vasemmiston aja-
ma perustuslain muutoshanke, joka ei loppujen lopuk-
si toteutunut.

Maanviljelijä, fil. kand. Kaarlo Mauri af Heurlin (K 
106) toimi Uudenmaan läänin vaalipiirin sosialidemo-
kraattisena kansanedustajana 1966–1970. Tämän kau-
den ehkä merkittävin uudistus oli peruskoulu.

Dipl.ins., lainopin.kand. Otto Antero Salmenkivi 
(H 880) toimi Kansallisen Kokoomuksen Uudenmaan 
vaalipiirin kansanedustajana vuosina 1970–1979. Sal-
menkivi toimi Kokoomuksen eduskuntaryhmän pu-
heenjohtajana kautena, jolloin Kokoomus oli oppo-
sitiossa niin sanotuista yleisistä syistä. Salmenkiven 
eduskunta-aikaan kuuluivat myös presidentin valinta 
poikkeuslailla ja EEC-vapaakauppasopimus.

Suomen Keskustaan kuulunut dipl.ins. ministeri 
Veikko Pihlajamäki (K 1461) toimi Vaasan vaalipiirin 
kansanedustajana 1972–1987. Puolustusministerinä 
hän toimi Sorsa IV hallituksessa (1983–1987). Tämä 
hallitus oli ”punamultahallitus”, joka toimi koko vaa-
likauden. Hallitus osui nopean talouskasvun aikaan, 
jolloin konsensus- Suomi eli syntyvaiheitaan. 

Veikko Pihlajamäki tunnettiin aikanaan keskustan ns. 
”Mustan tusinan” jäsenenä. Se oli ryhmä, joka toimi vas-
tapainona silloin keskustaa hallinneelle K-linjalle.

Lääket.lis Sten Söderström (H 632) Vaasan vaali-
piiristä edusti eduskunnassa SKDL:ää vuosina 1979 

 Kristian Gestrin 1962–1979      Veikko Pihlajamäki 1972–1987  
Christina Gestrin 2000 – 2015 > 
Kuva: Markku Ulander / Lehtikuva / 
Eduskunta
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–1986 ja Demokraattista vaihtoehtoa 1986–1987.  Sten 
Söderström oli eräs merkittävimmistä Suomen Kom-
munistisen Puolueen vähemmistön ruotsinkielisis-
tä edustajista. Hän oli muun muassa ryhmän lehden 
Arbetartidning Enhetin päätoimittaja. Söderströmin 
eduskuntakaudelle osuu esimerkiksi päivähoitolain-
säädännön synty.

Opettaja Aarno von Bell (H 797) toimi sosialidemo-
kraattien kansanedustajana Oulun läänistä vuosina 
1983–1987 ja 1990–1995. Von Bellin toisen kauden 
keskeinen keskustelun aihe oli liittyminen Euroopan 
unionin jäseneksi.

Maatalous- ja metsätieteiden maisteri Christina 
Gestrin (K 1175; Kristian Gestrinin tytär) Uuden-
maan vaalipiiristä toimi kansanedustajana vuosina 

2000–2015. RKP:n varapuheenjohtaja hän oli vuosina 
1998–2005. Gestrinin kausi osuu jo unionijäsenyyden 
kauteen. Gestrin oli jäsenenä suuressa valiokunnassa, 
joka eduskunnan puolesta käy läpi EU:ssa eteen tulevat 
asiat.

Merkonomi, yhteiskuntatieteiden maisteri Mikael 
Palola (N 538) Keski-Suomen vaalipiiristä nousi vara-
sijalta eduskuntaan Kokoomuksen edustajana 2014– 
2015. Palolan eduskuntakaudella sote-uudistus nousi 
poliittisen keskustelun kestoaiheeksi.

Valtiotieteiden tohtori Juhana Vartiainen (H 306) 
on valittu Helsingin vaalipiiristä kokoomuksen edusta-
jaksi. Vartiainen on keskeisiä talouspolitiikan keskuste-
lijoita nykypäivän Suomessa. 

Vielä ehtii näyttelyyn  ”Suomi nyt ja tulevaisuudessa”
10.11.2017–14.1.2018 |  Gumbostrand Kunst & Form -galleria, Vainuddintie 72, Sipoo
Galleriassa on esillä Vuokko Salmenkiven töitä. 

Joko olet tutustunut?   https://www.digimarkus.fi/
DigiMarkus on Pipliaseuran tuottama uusi suomennos Markuksen evankeliumista. 
DigiMarkus on käännetty alkukielestä suoraan mobiililaitteille.  DigiMarkuksen käännöstyö 
on aidosti ekumeeninen käännös. DigiMarkuksen käännöstyön ohjausryhmässä on mukana 
paitsi edustajia yliopistolta myös monipuolinen kattaus eri kirkkokuntia. Työn on rahoitta-
nut ev.lut. kirkon kirkkohallitus, ja se on osa reformaation merkkivuoden hankkeita.

Lehden toimitukselle vinkattiin, että Antti Siukonen (H 828) on ollut hankkeessa mukana. 

Stenrothit otsikoissa
Helsingin Sanomat otsikoi 5.11.2017: 
Rajaton on vahvan suomalaisen laulukulttuurin 
jalokivi – Juhlakonsertti oli kaikessa kyynisyydes-
sään vapaata ihmisäänellä ilottelua. 
http://bot.fi/273j
 Yhtyessä laulaa Soila Sariola (H 833).

Helsingin yliopiston kehitysbiologian professori ja 
HUS:n lastenpatologian ylilääkäri Hannu Sariola (H 
835) kuvaa työtään Helsingin yliopiston nettisivuilla 
julkaistussa kirjoituksessa otsikolla: Vau! Elän tulevai-
suudessa: http://bot.fi/273i

Sariola kuvaa kirjoituksessaan upealla tavalla 
genomien vaikutusta lääketieteen tutkimuksen ja hoi-
don kehittämisessä. Luittehan myös 
hänen kirjoituksensa viime kevään Ki-
venjuurissa genomeista sukututkimuk-
sen näkökulmasta?
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Von Wrightin veljesten näyttely 

Ateneumissa ihastutti
Stenrothin sukuseura oli isolla joukolla tutustumassa  
Veljekset von Wright -näyttelyyn. Kuulimme myös  
Tryggve Gestrinin (K 1166) kiinnostavan kuvauksen von 
Wrightin-suvun vaiheista ja taiteilijaveljesten yhteydestä 
Stenroth-sukuun.

Pelkkä Rihti vaan
Taide, suku sekä koulumuistot oli-
vat vahvasti yhtä aikaa läsnä marras-
kuisena lauantaina Ateneumissa. 
Näyttely on enemmän kuin kult-
tuuriteko ja kunnian osoitus Hami-
nalahden taiteilijaveljeksille.

Loistavan Veljekset von Wright 
- teoksen esipuheessa museonjoh-
taja Susanne Pettersson nostaa esil-
le Aune Lindströmin väitöskirjan 
vuodelta 1932. Lindström muis-
tuttaa siitä, kuinka von Wrightin 
taiteilijaveljesten saama kohtelu 
ei suinkaan ollut ainaista auvoa. 
Alussa oli hurmioitunut innostus, 
sitä seurasi arvostelu ja jopa unoh-
dus. Tähän muutokseen vaikut-
ti ilmeisesti eniten romanttisten 
 maisemamaalausten suosion lasku.

Von Wright -suvulla on takanaan 
300 vuotta Suomessa. Maantieteel-
lisesti taiteilijaveljekset Magnus, 
Wilhelm ja Ferdinand von Wright 
tunnetaan parhaiten Haminalah-
den maisemiin, lähelle Kuopiota, 
sijoittuvista maalauksistaan ja muis-
ta töistään kuten täytetyistä linnuis-
ta. Ateneumin näyttelykuraattori 
Anne-Maria Pennonen katsoo vel-
jesten uran sijoittuvan tieteen ja 

taiteen väliseen leikkauspisteeseen. 
Tämän vuoksi näiden kahden alan 
erottaminen ”heidän kohdallaan 
on välillä vaikeaa”. 

Yksi juhlavuoden   
kohokohta

Suvun nykyinen päämies, professo-
ri emeritus Atte von Wright kertoi 
viime kesänä Ylelle, että hän oli ko-
tikaupungissaan Kuopiossa ”pelk-
kä Rihti vaan”. Näin varmaan oli. 
Tosiasia on, että ensi helmikuun 
loppuun saakka auki oleva Ateneu-
min näyttely on uljas uusi luku von 
Wrightin taiteilijaveljesten historias-
sa. Veljekset eivät maanneet, kuten 
eräs tunnettu veljessarja eteläisessä 
Hämeessä, vaan tekivät pitkää päi-
vää tiedemiesmäisellä tarkkuudella 
uurastaen. Erityisesti Magnuksen ja 
Wilhelmin urat ajoittuvat aikaan, 
jolloin valokuvaaminen ei ollut työ-
kalu.

Meille stenrothilaisille on ilon 
ja suoranaisen ylpeyden aihe kuu-
lua von Wrightien kanssa yhtei-
seen isoon sukuperheeseen. Kiitän 
Tryggve Gestriniä, joka kertoili 

museokierroksen jälkeen kiinnos-
tavasti von Wrightien historiasta. 
Ateneumin näyttelyyn tutustumi-
nen omalla porukalla oli omiaan 
vahvistamaan stenrothilaisten yh-
teenkuuluvuuden tunnetta.

Seisoessani Ateneumissa von 
Wright -näyttelyn talvimaalausten 
ääressä tuli tunne paluusta Kuo-
pion ja sen lähiympäristön hiihto-
laduille kymmeniä vuosia sitten. 
Sen jälkeen on tapahtunut paljon 
– myös vanhan suomalaisen tai-
teen arvostuksen uusi nousu. Von 
Wrightin veljesten elämäntyön esit-
tely Ateneumissa kuuluu ehdotto-
masti Suomen itsenäisyyden juhla-
vuoden kohokohtiin.

Taustatietolähteet:
Veljekset von Wright - Taide, Tiede ja 
Elämä, toim. Erkki Anttonen ja An-
ne-Maria Pennonen, Ateneum. Libris 
Oy, Helsinki 2017.
”Suvun nimen painolasti sai Atte von 
Wrightin hylkäämään haaveen taitei-
lijan urasta ” Taistelevien metsojen 
maine oli liikaa”, Atte von Wrightin 
haastattelu Ylelle 10.6.2017.

TeksTi: risTo ikäheimo sTenroTh sukuseuran esimies
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Von Wrightin veljesten yhteys Sten-
roth-sukuun tulee Katarinan (K 1) 
sukuhaaran kautta. 

Taiteilijaveljekset syntyivät 15-lap-
siseen perheeseen Kuopion lähellä 
Haminalahdessa. Vanhin veljeksistä 
oli Magnus (1805–1868), sitten Wil-
helm (1810–1887) ja nuorin Ferni-
nand (1822–1906).

Katarina Roschierin pojan Wilhel-
min (K 702) tyttären Katarina Char-
lotta Lindebergin (K 1074) tytär Pau-
line Wilhelmina  (K 1140) avioitui 
Julius von Wrightin, taiteilijaveljes-
ten veljen, kanssa. Hän oli syntynyt 
1820.

Pauline sai viisi lasta: Ferdinand, 
Alma, Hjalmar, Arvid ja Frans. Pauli-
ne oli kuollessaan vuonna 1872 vain 
36-vuotias. Alle vuoden ikäisen nuo-
rimman pojan Fransin ja Alman otti-
vat hoitaakseen tädit Wilhelmina ja 

Rosalie von Wright Haminanlahden 
kartanossa. 

Vanhin, Ferdinand lähetettiin 
enolleen Karl Leonard Lindebergin 
(K 1128) luo Helsinkiin, kun taas 
keskimmäiset, Arvid ja Hjalmar lä-
hetettiin tätien Alexandra ja Emma 
Lindebergin (K 1074) luo Savonlin-
naan. Ferdinand (K 1141) oli kaup-
paneuvos, ja hänen jälkeläisensä ovat 
”professoriperheet” von Wright.

Ferdinand (K 1141) oli kauppaneu-
vos, ja hänen jälkeläisensä ovat ”pro-
fessoriperheet” von Wright. 

Alma (K 1155) meni naimisiin 
liikemies August Cabellin kanssa. 
Arvidista (K 1178) ja Hjalmarista (K 
1177) tuli maanmittareita.  Frans (K 
1140) oli upseeri, ja Suomen sotavä-
en lakkauttamisen jälkeen metsän-
hoitaja. Lapsista ainoastaan Frans 
jäi lapsettomaksi.

Avioliitto yhdisti von Wrightit 
ja Stenrothit

Wilhelm von Wright, 1830- tai 
1840-luku. Arkistovedokset. 
Arkistokokoelmat, Kansallisgal-
leria. Kuva Charles Riis & Co.

Magnus von Wright, 1860-
luku. Arkistovedokset. Arkisto-
kokoelmat, Kansallisgalleria.

Ferdinand von Wright, 1883. 
Painokuvakokoelmat. Arkistoko-
koelmat, Kansallisgalleria.

TeksTi: TryggVe gesTrinin aineisTon pohjaLTa kaarina WiLskman

Pauline Lindeberg ja Julius von Wright avioi-
tuivat 1862. Kuva: Tryggve Gestrinin arkisto
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Ferdinand ja Elsa von Wrightin luona Kaskisaaressa Helsingissä. Vasemmalta: 
• Elsa Charlotta von Wright (ent. Snellman, os. Gahmberg). Kauppaneuvos Ferdinand von Wrightin vaimo.
• Johanna Maria Sofia Klementine (Hanna) Fabritius (os. Buhtz), naimisissa Werner Fabritiuksen kanssa
• Reinhold Fredrik Fabritius, Julius von Wrightin siskon Fredrika (Fica) von Wrightin poika. Hän oli naimisissa 

serkkunsa Augusta von Wrightin kanssa, joka oli taiteilija Magnus von Wrightin tytär.
• Kauppaneuvos Ferdinand von Wright, Julius ja Pauline von Wrightin poika.
• seisovana Werner Walfrid Fabritius, Fredrika (Fica) von Wrightin poika
• Elin Ida Fredrika Strömmer (os. Fabritius, Wernerin sisko)
• Maria Grotenfelt (os. von Wright) , Juliuksen veljen Adolf von Wrightin tytär
• Wilhelmina Maria (Mia) von Wright, taiteilija Magnus von Wrightin tytär.
• Augusta Fabritius (os. von Wright), Reinholdin vaimo.
• Alma Cabell (os. von Wright), Julius ja Pauline von Wrightin tytär.
Kuva: Tryggve Gestrinin arkisto

Wilhelm von Wright: Ilves (ajoittamaton). Kansallisgal-
leria/Ateneumin taidemuseo, kokoelma Beatrice Gran-
berg. Kuva: Kansallisgalleria/Tero Suvilammi.

> Magnus von Wright: Hedelmäasetelma (1865). Kansal-
lisgalleria/Ateneumin taidemuseo. Kuva: Kansallisgalleria/
Hannu Pakarinen.
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Von Wrightien näyttelyn yhteydes-
sä on ilmestynyt upea taiteilijaveljes-
ten elämää ja työtä esittelevä kokoo-
mateos. 

Anto Leikola (Kvartetto, H 367) 
on yhdessä Juhani Lokin ja Tors-
ten Stjernbergin kanssa kirjoittanut 
teokseen artikkelin otsikolla von 
Wright -veljekset ja lintututkimus. 

Artikkelissa kuvataan lintututki-
muksen historiaa ja veljesten työtä 
tutkimuksen parissa. Tekstissä sivu-
taan myös veljesten työtä taiteilijana. 

Leikolan ym. artikkelissa tode-
taan, että veljekset olivat tutkijoi-
ta, jotka kiinnostuivat erilaisista 
tutkimusaiheista, mutta toisaalta 
he toimivat kuvittajina muiden tut-

kijoiden apuna. Veljeksillä ei ollut 
varsinaista tieteellistä koulutusta, 
mutta he hakeutuivat aktiivisesti 
aikansa tunnetuimpien tutkijoiden 
lähipiiriin. 

Veljesten lintutieteellisenä pää-
työnä voidaan pitää Svenska Foglar 
-litografiakokoelmaa (1828–1838).  
Wilhelm von Wright vastasi myös 
Skandinavian kaloista kertovan laa-
jan teoksen 60:sta kuvasta (1836–
1857).

Artikkelissa kuvataan erinomai-
sesti veljesten monenlainen osallis-
tuminen ja monipuolinen panos 
eri alojen tutkimukseen.  Vertaansa 
vailla ovat heidän tekemiensä kuvi-
tusten yksityiskohdat. 

Tutkimuksen ja taiteen liitot
TeksTi: kaarina WiLskman

Veljeksien omat varhaisimmat 
kirjoitukset kertovat lintujen saapu-
misesta pesimäseuduilleen.  Tässä 
yhteydessä myös Julius von Wright-
in nimi vilahtaa Leikolan ym. ar-
tikkelissa. Hänen kerrotaan kuvail-
leen lintujen saapumista Uskelaan, 
Rautalammille ja Lappeenrannan 
seudulle. Vuonna 1857 hän julkaisi 
teoksen Kuopion seudun linnusto. 

Lähde: 
Veljekset von Wright - Taide, Tiede ja 
Elämä, toim. Erkki Anttonen ja An-
ne-Maria Pennonen, Ateneum. Libris 
Oy, Helsinki 2017, sivut 104–119.

Ferdinand von Wright: Metsämaisema Haminalahdelta (1880). Kansallisgalleria/Ateneumin taidemuseo. 
Kuva: Kansallisgalleria/Hannu Pakarinen.
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Nimi ”Tyrväntö” tuo mieleeni monia muistoja lapsuudesta ........

ja varhaisnuoruudesta.  Tyrvännön Petäys, Vanajaveteen 

pistävällä niemellä, oli äitini vanhempien huvila.  ..........

Äidinisäni,  Hämeenlinnassa syntynyt ja kasvanut Eino .........

Suolahti, oli hankkinut sen itselleen ja perheelleen 1916. 
 

Lapsuuden maisema: Tyrväntö

Eino Suolahti oli valmistunut lää-
käriksi 1910 ja mennyt seuraavana 
vuonna naimisiin helsinkiläisen 
viulutaiteilijan Anna Suolahden 
kanssa. Pariskunta sai nopeassa tah-
dissa tyttären ja kaksi poikaa – El-
lin, Laurin ja Einon eli ”Nennon” 
– joista Lauri kuitenkin kuoli jo 
kahdeksanvuotiaana.  Neljäntenä 
lapsena syntyi vuosia myöhemmin 
Heikki, josta kehittyi lupaava sävel-
täjä, mutta hänkin kuoli varsin nuo-
rena, 16-vuotiaana 1936. 

Elli, josta sittemmin tuli lääkäri, 
meni 1930-luvulla naimisiin lää-
ketieteen tohtorin ja Lääketehdas 
Orionin toimitusjohtajan, myö-
hemmin myös monitoimisen pro-
fessorin ja poliitikon Erkki Leikolan 
kanssa. He puolestaan saivat neljä 
lasta, joista olen järjestyksessä toi-
nen.

”Papualaiselämää”

Perheemme oma kesähuvila oli kau-
kana Keski-Suomessa, laajan Keu-
russelän etäisessä saaressa. Tapaan 
kuului, että perhe kaikkineen, ko-

tiapulainen mukaan luettuna, vietti 
siellä kesää.  

Elokuun viimeinen viikko, joskus 
parikin viikkoa, oltiin kuitenkin 
Vaarin ja Mummun luona Petäyk-
sessä, missä laajan puutarhan he-
delmät parhaimmillaan kypsyivät ja 
parsapenkit kukoistivat. 

Saaressa ei ollut sähköä sen enem-
pää kuin puhelintakaan, joten elä-
mä Petäyksessä, modernien mu-
kavuuksien ulottuvilla, oli monin 
tavoin helpompaa. Meille pojille 
syntyi kuitenkin käsitys, että mei-
dän piti kesän ”papualaiselämän”, 
käyttääkseni Nenno Suolahden jos-
kus lanseeraamaa nimitystä, jälkeen 
taas sopeutua sivistyneeseen maail-
maan. Ainakaan minä en koskaan 
tullut ajatelleeksi, että äitinikin 
ehkä mielellään vietti jonkin aikaa 
vanhempiensa seurassa lapsuutensa 
kesämaisemassa.

Huvilan julkisivu katsoi suunnil-
leen luoteeseen, ja siellä kuulsi met-
säisen niemekkeen puiden lomassa 
koko Vanajanselkä. Niemekkeen 
ympäri oli raivattu leveä polku, jota 
sanottiin ”Kuninkaantieksi”, koska 

tarinan mukaan veljekset Hugo ja 
Eino Suolahti olivat raivanneet sen 
samalla, kun he pohtivat saksalai-
sen prinssin saamista kuninkaaksi 
Suomeen. 

Hanke ei toteutunut, mutta yli 
kaksi vuosikymmentä myöhemmin 
eräs toinen saksalainen mahtimies, 
Hitlerin salaisen poliisin päällik-
kö Heinrich Himmler, vietti muu-
taman päivän loman Petäyksessä. 
Siellä luutnantti Nenno Suolahti 
oli hänen isäntänään ja yhteysmie-
henään. Vierailua varten hänelle 
hankittiin erityinen vuode, joka 
lienee edelleenkin tallella. Muis-
tan poikavuosiltani sitä sanotun 
”Himmlerbettiksi”. Nenno kuvaili 
myöhemmin, vuosien kuluttua vie-
railua eräässä kirjoituksessaan.

Pihapiiri

Talon takasivulla oli Lasiveranta, 
jonka laajat ikkunat olivat melkein 
kokonaan villiviinien peitossa. Siel-
lä ei muistini mukaan oleskeltu kos-
kaan, toisin kuin julkisivun puolei-
sella varsinaisella verannalla, missä 

TeksTi: anTo LeikoLa (h 367)

Professori Anto Leikola on lupautunut puhumaan Stenroth sukuseuran 
vuosikokouksessa 9.6.2018 Tyrvännön Petäyksessä, ks. sivu 19.



        Kivenjuuret 2/2017 | 1312 | Kivenjuuret 2/2017 	 	 	 	 	 													

toisinaan juotiin kahvia. Pääovi oli 
tietenkin sillä puolen, ja sinne pääs-
tiin autollakin koko talon kiertävää 
tietä pitkin. Tien haravointi kuului 
tietenkin pojille silloin kun olimme 
Petäyksessä, mutta emme pitäneet 
siitä, että vieraiden tullessa auto 
jätti rumat pyöränjälkensä hienosti 
haravoimaamme hiekkaan. 

Julkisivun puolella oli myös ui-
maranta, johon kuului laituri ja eri-
tyinen uimakoppi aikuisille uima-
pukuun sonnustautumista varten. 
Talon takanurkassa oli keittiö, josta 
ovi johti Lasiverannan vieritse pi-
halle. Siellä kasvoi komea kotikuu-
si, mutta sen alla olleessa hiekassa 
ei juuri voinut leikkiä kuusesta ka-
risseiden neulasten tähden. 

Jonkin matkan päässä oli aittara-
kennus, autotalli ja aitan takasivulla 
ulkovessa. Vielä kauempana samal-
la suunnalla oli sauna ja vanha lai-
valaituri, joskaan Vanajavedellä ei 
meidän aikanamme enää ollut lai-
valiikennettä.

Kyläyhteisö

Petäyksestä kylälle johtava tie ylit-
ti ensin pienen harjanteen, jonka 
takana huvila oli ikään kuin nä-
kymättömissä. Harjanteen toisella 
puolella oli eversti Nihtilän huvila 
ja Petäyksen puutarhurin – aluksi 
Niemen, sitten Tihtosen – asunto, 
suuri puutarha. Sitten oli naapuri-
talojen, etenkin Laurilan, peltoja, 
noin kilometrin päässä posti ja sen 
lähellä Kosken veljesten autotallit. 

Toinen veljeksistä ajoi linja-autoa ja 
toinen kuorma-autoa tai niin sanot-
tua seka-autoa, jossa oli tilaa muuta-
malle matkustajalle sekä taempana 
suuri lava tavaroille. 

Hieman sivummalla oli mäel-
lä kirkko, vielä muutaman sadan 
metrin päässä Mattilan kauppa ja 
siitäkin edempänä koulurakennus, 
jossa itsekin ehdin opiskella muuta-
man kuukauden keväällä ja syksyllä 
1944, kun suurpommitus oli kar-
kottanut meidät Helsingistä, ensin 
setäni luokse Nummelle ja sitten 
Tyrväntöön. 

Vanha koulutalo on yhä jäljellä ja 
toimii seudun ”tietotupana”, vaik-
ka Petäys kaikkineen on hävitetty 
ja sen tilalle on rakennettu suuri 
hotellirakennus. Mutta Tyrväntö-
kin on liitetty Hattulan kuntaan, ei 
sentään Hämeenlinnaan, niin kuin 
Hauho ja jotkut muut ikimuistoiset 
maalaispitäjät. 

Ikivanha alue elää   
tässä ajassa

Vaikka Tyrvännön kappeli itse-
näistyi Hattulasta vasta 1900-luvun 
alussa, se on ikivanhaa asutusseu-
tua, joka mainitaan asiakirjoissa jo 
1400-luvulla. Eurooppalainen kult-
tuuri viihtyi Lepaan ja Lahdentaan 
kartanoissa ja muissakin, joita hal-
litsi aatelissuku toisensa jälkeen. 

Menneen loiston henkeä voi uu-
moilla myös Retulassa ja Lusissa, 
mutta nykyaika elää vaikkapa Le-
paan puutarhaopistossa, jonka tie-

noosta on vähitellen tullut alueen 
keskus. Matka Hämeenlinnaan on 
maanteiden parantuessa kutistu-
nut, eikä ole merkkejä siitä, että 
Tyrväntö kokonaisuudessaan olisi 
kuihtumassa tai vaipumassa unoh-
duksiin.

    
Kirjallisuutta: 
Anto Leikola: Tyrvännön genius 
loci. Anto Leikolan matkassa, s. 38-
42.  Edico, 2013.
Eero Ojanen: Tyrvännön historia. 
Tyrväntö-Seura r.y., 2002. 
Eino E. Suolahti: Eleginen terveh-
dys kesähuviloille. Nennon talviset 
tarinat, WSOY, 1977.
Eino E. Suolahti: Himmlerin ”lo-
mamatka” Suomeen kesällä 1942. 
Suomen Kuvalehti 45, 46, 1963. 
Esseitä, s. 39-55. WSOY, 1981. 
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Asikkalan Kalkkisten kylästä on löytynyt professori 
Pertti Toukomaan (H 440) isänisän Albert Tötterma-
nin (1864 - 1942; H 438) jalostama omenapuulajike. Se 
on vuosikausia etsittyä Mannerheimin omena -nimistä 
lajiketta, jollaisen olemassaolosta Luonnonvarakeskus 
(LuKe) oli saanut vihiä kerätessään geenipankkia var-
ten suomalaisia alkuperäislajikkeita.

Nyt löydetyn pihapuutarhassa kasvavan vanhan ome-
napuun tiedetään olevan oksastettu Albert Tötter-
manin jalostamasta omenapuusta. Lajikkeen nimen 
taustalla on Mannerheimin syksyllä 1921 Asikkalaan 
tekemä kalastusmatka. Kalkkisten kosket ja niiden kala-
paikat hyvin tuntenut, luonnonmukaista puutarhavilje-
lyä harrastanut kanavakasööri Albert Tötterman lienee 
toiminut Mannerheimin kalastusoppaana.  

Yhteinen keskustelunaihe löytyi tällöin kalastuksen 
lisäksi omenanviljelyksestä. Louhisaaren kartanolin-
nan maankuulun hedelmätarhan kupeessa lapsuuten-
sa viettänyt Mannerheim osoittautui kiinnostuneeksi 
erityisesti Töttermanin harjoittamasta omenapuiden 
jalostuksesta. Töttermanin kotipuutarhan omenala-
jikkeita maisteltaessa Mannerheim mieltyi erityisesti 
erääseen vielä nimeämättömään lajikkeeseen, joka oli 
”suurikokoinen, kirkas ja keltainen”.  Mannerheimin 
luvalla sen nimeksi annettiin ”Mannerheimin omena”.  

Albert Töttermanin jalostama 

Mannerheimin 
omenapuu löydetty

Louhisaaressa avattu hedelmätarha
Luonnonvarakeskuksen toimesta on Louhisaaren kar-
tanolinnan puistossa avattu hedelmätarha, johon koo-
taan oksastetun Mannerheimin omenapuun taimen 
lisäksi lajikkeita, joita Mannerheimit siellä aikoinaan 
kasvattivat. Kansallismuseo ja Luonnonvarakeskus 
Luke järjestivät tuon perinnehedelmätarhan avajaiset 
28.5.2017. Kutsuvieraina oli myös Albert Töttermanin 
jälkeläisiä.  

Pertti Toukomaa ja muita Albert Töttermanin jälke-
läisiä oli kutsuttu mukaan, kun Luonnonvarakeskus 
kuluvan vuoden elokuun lopulla kävi tutustumis- ja 
näytteidenkeräysmatkalla muutamissa Asikkalan van-
hoissa pihapuutarhoissa. Albert Töttermanin jalosta-
mat lajikkeet, kuten Mannerheimin omena, eivät ole-
kaan kadonneet omenapuiden geenikartoilta

Kirjoitus ”elämäntaparadikaali” Albert Töttermanista on 
julkaistu Stenrothin Kvarteton Henrikin sukukirjaosassa 
2, s. 138-140. Albert Töttermania on esitelty myös Kiven-
juurien numerossa 11/2002.

TeksTi: perTTi Toukomaa
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Vaimoni Helena on melkoinen kesäpuutarhuri ja estee-
tikko. Meillä kasvaa mitä jännittävimpiä ja komeimpia 
luonnontuotteita: mausteita, juureksia, kasviksia, pal-
koja, kukkia ja mitä kaikkea. Kodin pöydällä ja ikku-
nalaudoilla on näyttäviä asetelmia. 

Tämän vuoden kesän hyviin satoihin kuului kesäkur-
pitsa, jota riitti kilotolkulla. Perheen keittiömestarina 

vastuulleni jäi viikosta toiseen tehdä niistä ruokaa. Luo-
vuuteni oli koetuksella. 

Kerran välähti! Jos munakoiso ja jauhelihakuorrutus 
ovat kreikkalaisten herkkua, niin miksi en voisi yhdistää 
italialaisittain muunneltuna kesäkurpitsaa jauhelihaan 
lasagnen tavoin. Ensimmäisestä kokeilusta tuli aika hy-
vää ja toisesta paljon parempaa. Oppia ikä kaikki. 

Valmistelevat työt 
1. Paista jauheliha ruskeaksi ilman mausteita 
2. Silppua sipuli ja murskaa valkosipuli. Kuullota. Raasta porkkana. 
3. Yhdistä jauhelihaan sipulit, tomaattimurska, vesi, liemikuutio, yrttima-
usteet ja suola. Jätä muhimaan lievällä lämmöllä siksi aikaa kun valmistat 
muut osiot. 
4. Pilko sillä aikaa kesäkurpitsa viipaleiksi ja itketä niitä ripottelemalla me-
risuolaa viipaleiden päälle. Kun pinnalle on noussut kyyneleitä, pyyhi viipa-
leet kuiviksi talouspaperilla. 
5. Valmista valkokastike sekoittamalla kuumahkolla paistinpannulla (ne-
lonen asteikossa 1-6) vehnäjauhot pieneen määrään ruokaöljyä niin että 
jauhot “kostuvat” ja alkavat vähän kuplia (eivät saa ruskistua), lisää suola, 
alenna lämpötilaa, vispaa maitoa sekaan, lisää juustoraaste ja hämmennä 
koko ajan vispilällä niin, ettei kastike jämähdä pohjaan kiinni ja ala tummua. 
Nosta pois levyltä. 
Paistoksen valmistelu 
6. Voitele paistovuoka. 
7. Aloita lasagnen kerrosten kasaaminen: alimmaiseksi kesäkurpitsaa, toi-
seen kerrokseen jauhelihakastiketta, kolmanteen porkkanaraastetta ja nel-
jänteen valkokastiketta – ja sama uudestaan niin monta kertaa kuin raa-
ka-ainetta riittää ja vuokaan mahtuu. Voit myös soveltaa järjestystä, lisätä 
jotain tai jättää jotain pois tarpeitten mukaan. 
8. Kun kerrokset ovat valmiita koko komeuden katoksi tulee juustoraaste. 
Paistaminen
9. Kesäkurpitsa vaatii uunissa hellemmän käsittelyn kuin varsinaiset kuiva-
tut lasagnelevyt. Sen vuoksi uunin lämpötila on parhaimmillaan 150 astetta 
ja paistoaika tunti. Kun paistos on valmis, anna sen vetäytyä kannen, leivin-/
voipaperin, folion tai pyyhkeen alla 10 minuuttia. Tarjoile hymy huulilla.  
Hyvää ruokahalua! 

Mukaeltua lasagnea kesäkurpitsasta
TeksTi ja kuVaT: Timo siukonen 

Timon mukaeltu 

KESÄKURPITSALASAGNE 

Perusraaka-aine 
2 kg kesäkurpitsoita 

Täyte 
400 g naudan jauheliha 
1 iso sipuli silputtuna ja kuullotettuna 
5 kpl valkosipulinkynttä murskattuna 
1 prk (400 g) tomaattimurskaa 
1 dl vettä 
1 kpl juures-/kasvisliemikuutiota 
3 porkkanaa raastettuna 
2 tl suolaa 
1 kourallinen tuoretta basilikaa 
1 kourallinen tuoretta persiljaa
 
Valkokastike 
50 g voita 
1 dl vehnäjauhoja 
5 dl maitoa 
2 dl juustoraastetta 
1 tl suolaa 
Ruokaöljyä 

Lisäksi 1 dl juustoraastetta 
Suorakulmainen, riittävän 
korkeareunainen paistovuoka. 
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Mukaeltua lasagnea kesäkurpitsasta Perheuutisia

Otto Armas Samuel Siuko-
nen, syntyi Naistenklinikalla 
Helsingissä 20.10.2017. Kaste 
toimitetaan Meilahden seura-
kuntakeskuksessa 6.12.2017.

Vanhemmat Elina ja Veikko 
Siukonen (H 826) Kuva: Saara 
Malmström

Anto Leikola.

Onnittelemme

TAUNO STENROTH 
Rovaniemi 
90 vuotta 25.6.2017 (N 1016)

LAURA STENROTH-
LAAKKONEN
Nivala
80 vuotta 21.2.2017 (N 1028)

Elisa Ukkoselle (H 850) ja hänen 
miehelleen Kai-Valtteri Ukko-
selle on syntynyt tytär 27.9.2017. 
Kastetilaisuus oli isänpäivänä 
12.11.2017 ja pikkuinen sai ni-
men Eevi Heljä Lyydia.

Eevillä on isoveli, Vili Urho El-
meri, hän on syntynyt 13.11.2015. 

Näin Kivenjuuren lukijoille 
kertoo mummi Sinikka Relan-
der, Kaarlo Salmenkiven  
(H 848) tytär.

Perheuutisia 100 vuoden takaa

 
PROFESSORI 
ANTO LEIKOLA 
80 vuotta 8.6.2017 (H 367). 

Tapaamme hänet sukuseuran 
vuosikokouksessa 9.6.2018 Tyr-
vännössä. 

Kihlauksensa ovat julkaisseet yli-
oppilas, talousopettaja neiti Helka 
Ylppö, maanvilj. Heikki Ylpön ja 
vaimonsa Henriikan tytär Toijalas-
ta sekä agronomi, metsänhoitaja 
Hj. Schroderus Keuruulta.

Pari vihittiin lokakuussa 1917 
Akaan Toijalan kylässä, Ylpön ta-
lossa. Paikka on nykyään aivan Toi-
jalan keskustassa (Valtatie 5). Vih-
kimisen jälkeen nuoripari muutti 
Kuopioon.

Uutisen Kivenjuurille lähet-
ti Liisa Sjöblom. Sulhanen Hj. 
Schroderus (N320) on hänen 
miehensä Jaakon (N 322) vaa-
ri. Helga on Arvo Ylpön sisar.

Suvun kuulumisia

Otto Siukonen.

Tervetuloa sukuun
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Suvun kuulumisia

Otamme osaa suruun

ELSA MARGARETHA HÄRKÖNEN-PEURA  
(N 44)  s. 13.07. 1922 Eno, k. 03.04.2017 Saarijärvi.

Suruviestin meille välitti Simo Härkönen (N 66)

LEENA ROSCHIER
Lääketieteen tohtori, fysiatrian erikoislääkäri Leena Annikki Roschier 
(K 1467) menehtyi vaikeaan sairauteen 23.4.2017 Helsingissä. Leena 
Roschier (ent. Remes, o.s. Aho, nimenmuutos vuonna 2011 Roschier) 
oli syntynyt 30.9.1951 Helsingissä. 

Leena Roschier toimi muun muassa fysiatrian erikoislääkärinä Turun 
sosiaali- ja terveystoimessa. Vakavan sairautensa aikana Leena eli täysipai-
noista elämää. Hän mm. väitteli tohtoriksi, matkusti, iloitsi monista ystä-
vistään ja perheestään sekä vietti aikaa rakkaalla Kuhmoisten kesäpaikalla, 
jota hän myös kunnosti tulevia sukupolvia ajatellen. Hänen väitöksensä 
aiheena oli vaikea-asteista alaraajojen valtimokovettumatautia sairastavien 
potilaiden eloonjääminen toimintakyky ja elämänlaatu. Hänen keskeinen 
viestinsä oli, että valtimokovettumapotilas tarvitsee muutakin kuin kehon 
löydösten hoitoa.  

Leena oli taistelijatyyppi ja erittäin elämänhaluinen. Kuolinilmoituk-
seensa Leena halusi uuden virsikirjan viimeisen virren (virsi 979) ainoan 
säkeistön: 

Tulkoon tie sinua vastaan, olkoon tuuli aina myötäinen, päivä poskillesi 
paistakoon, sade pelloillesi virratkoon. Ja kunnes kohdataan, elämäsi jää-
köön käsiin Jumalan.

Marja Aho, Leenan isosisko

Jäsenmaksu 2018

Pankkitili Handelsbanken FI32 3131 3001 2465 94
Saaja: Stenroth sukuseura ry

Merkitse viestitilaan jäsenten nimet ja osoite sekä maksuvuodet.
Jäsenmaksu 2018 on 20 €/vuosi, nuorisojäsen 0 €.
Voit maksaa samalla myös vuoden 2017 maksun, 
jos se on vielä maksamatta.

Sukuseuran sääntöjen mukaan jäsen, joka ei ole maksanut jäsenmaksuaan
kahteen vuoteen, katsotaan eronneeksi.
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Sukuseurassa tapahtuu

Iisalmen maisemissa
Stenroth-sukuseuran edustajia kokoontui 9.-10.9.2017 
Iisalmeen. Stenroth-suvun yhteyksiä Iisalmen alueelle 
availtiin jo edellisessä Kivenjuuret-lehdessä. Yhteydet 
löytyvät Saran sukuhaaran kautta.

Tapahtuman aikana vierailtiin muun muassa Lam-
maspohjan harjulla, jossa sukumme Ylä-Savon kanta-
paikka Alapihan historiaa valotti Marko Kostian. Alapi-
han ensimmäinen isäntä on aikanaan ollut Costianus/ 
Costian/ Kostian Iisalmen vanhan (pitäjän) seurakun-
nan kanttori – rokottaja (S  1662). Vain yksi osa eli Koi-
vulan-tila on enää suvun hallussa. Marko Kostian on 
Koivulan nykyinen isäntä ja IX-polvi Erik Stenrothista.

Kävimme myös Nerkoonniemellä ja siellä olevalle 
kantatilalla nimeltä Vanhapiha. Tämän Vanhapihan 
miniäksi tuli aikanaan isoäitini Alapihan tytär Maria 
o.s. Kostian (S 2062).  

Nautimme lounaan kylätalo ”Kuivurintuvalla”, jos-
sa isäntänä ja esittelijänä toimi Kyösti Kauppinen (S 
2068).  Lounas oli nimeltään ”Vanhapihan Marin pa-
rempi puolinen potunnostotalkoolaisille” ja sen järjesti 
kylätalolle Tuulan Pitopalvelu (S 2046, lapset Tuula ja 
Hannele). 

Kustaa Adolfin kirkolla hautausmaalla laski Jan 
Sundman sinivalkoiset kukkaset Hoffrenien sukumo-
numentille. Juhlavalaistussa kirkossa katsomme sakas-
tissa kirkkoherrojen muotokuvia kautta aikojen. Heistä 
päivän sukuihin liittyvät kirkkoherrat Collan, Brofeld, 
kaksi Lagusta ja Helsingius. Vuonna 1625 perustetulla 
hautausmaalla laskimme vielä kukkaset Collanien ja 
Koivulan-talon ja Kostianien haudoille.

Iltajuhlassa Iisalmen Seurahuoneella nautimme päi-
vällisen. Siellä käytettiin lukuisia erisävyisiä, positiivisia 
puheenvuoroja suvuista ja niiden vaiheista. Iloitsimme 
kovasti tapaamisen järjestämisestä ja lähetämme viesti-
nä, että 2022 avoinna olevaa sukukokouspaikkakuntaa 
valittaessa olisi Ylä-Savon sydän sydämienne valittu. 

Teksti lyhennetty Iikka Oskari Kauppisen mainiosta 
matkakuvauksesta. Kuvaus kokonaisuudessaan 
www.stenrothsukuseura.net

 

Kustaa Aadolfin kirkon pää-
ovella takarivissä vasem-
malta Terho Kostian, hänen 
vieressään loistavasti oppaa-
na toiminut Iikka Kauppinen, 
Koivulan isäntä Marko Kos-
tian ja hänen sisarensa Arja 
Kervinen. 

Heidän edessään vasem-
malta Lilja Kellberg, Matti 
Kostian, Erkki Kainulainen, 
Terttu Kainulainen, Maire 
Lappalainen ja Eija Kostian. 
Heidän edessään Toini Kaup-
pinen ja Katja Kostian-Kokko, 
Eila Passoja, Impi Hagström, 
Pertti Toukomaa ja Hannu 
Kekoni. Etummaisina Marko 
Kostianin tyttäret Eerika ja 
Janika. Kuva: Jan Sundman
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Vasemmalta Kaisa ja Erkki Halme, Emil Anton, Markku 
Stenroth, Tiina Lindholm, Anja ja Mauno Nieminen.

Lämminhenkinen tilaisuus kokosi Meilahden kirkon tiloihin yli 20 
suvun jäsentä. Hartauspuheillaan meitä evästivät pastorit Erkki ja 
Kaisa Halme (K 1415), lauluillaan ja soitannollaan Anja ja Mauno 
Nieminen (S 91) ja Tiina Lindholm. Jouluevankeliumin luki Mark-
ku Stenroth (N 432). 

Puhujana meitä ilahdutti jatko-opiskelija Emil Anton (H 830). 
Emil kertoi kirjastaan Katolisempi kuin luulit: Aikamatkoja Suomen 
historiaan (Kirjapaja 2017, 160 sivua).

Kävimme tuossa tuokiossa läpi Suomen historiaa 1100-luvulta 
lähtien ja pysähdyimme kaikille vuosisadoille. Kirja on täysosuma 
sekä reformaation merkkivuonna että Suomen itsenäisyyden juhla-
vuonna. Tarve kirkkojen ja uskontojen dialogiin välittyi vahvana.  

Puheenvuoron ja kirjan sisältö kiteyttävät, miten luterilaisuus on 
muovannut suomalaista yhteiskuntaa nyt suunnilleen yhtä kauan 
kuin katolisuus ennen sitä. Hienot esimerkit ja matkakohdevinkit 
toivat katolisuuden merkkejä näkyviksi myös tähän päivään. 

Emil Anton on tullut vuosien mittaan tutuksi suvun tapahtumissa. Hän 
kuvaa itseään nykyisin teologiksi, filologiksi, opettajaksi, kääntäjäksi, 
taikuriksi ja oppaaksi. Väitöskirja on työn alla.

Adventtitapahtumasta 
alkoi joulun odotus
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Info

Stenroth-sukuseuran vuosikokous 2018 

Stenroth-sukuseuran tapahtumakalenteri keväällä 2018  

DNA II -seminaari  

lauantaina	21.4.2018	klo	10–15	
jatkaa sukututkimustamme 
uusien välineiden äärellä.  

Paikka:	Hotelli	Cumulus	Hämeenlinna,
Raatihuoneenkatu	16,	
13100	Hämeenlinna	

Mukana	administraattori	
Lauri	Koskinen,	Finland	DNA
-	projektissa	sekä	suvun	
DNA	-	asiantuntijat.	
DNA-testin	tekijät	kertovat	
kokemuksistaan.  

Tarkemmat	ohjelma-	ja	ilmoittautumis-
tiedot	nettisivuillamme	myöhemmin.		

Tervetuloa!

maaria puupponen

STENROTH -SUKUSEURA DNA:N JÄLJILLÄ

Maaliskuussa	2017	järjestettiin	Hämeenlinnassa	
Stenrothien	DNA	–seminaari	josta	kerrottiin	Kivenjuurien	
toukokuun	numerossa	(38/2017).	

Tilaisuudessa	asiantuntijat	suosittelivat	Erik	Stenrothin	
taustan	kartoittamista	varten	DNA-testiä	Erikin	mieslin-
jaisilta	jälkeläisiltä,	joista	kolmen	tulisi	olisi	Henrikin	ja	
kolmen Nilsin sukuhaarasta. 

Tilaisuuden	yhteydessä	lähetettiinkin	jo	FarmilyTree-
DNAlle	testipyynnöt	tilaisuudessa	mukana	olleilta	Hen-
rikin ja Nilsin sukuhaarojen suoran mieslinjan edustajilta 
ja	myöhemmin	syksyllä	tehtiin	vielä	yksi	Nilsin	jälkeläisen	
testi.	

Tulokset	ovat	nyt	saapuneet	ja	kaikki	kolme	testattua	
kuuluvat	Suomessa	erittäin	harvinaiseen	Q-M242	haplo-
ryhmään. 

Tavoitteena	olisi	testata	vielä	yksi	henkilö	Nilsin	suku-
haarasta sekä kaksi Henrikin sukuhaarasta. Lisäksi on 
tarkoitus	teettää	tarkentava	BigY	–testi	ainakin	yhdestä	
näytteestä.

DNA-tutkimuksesta	löytyy	tarkempaa	tietoa	mm.	Suo-
mi	DNA	–projektin	sivuilta:		https://www.familytreedna.
com/groups/finland/about

Tyrvännössä lauantaina 9.6.2018 alkaen klo 10. 

Paikka: Petäys Resort, Petäyksentie 35,   
14620 Tyrväntö

Vuosikokouspäivän pääpuhuja on professori Anto Leikola. 
Ohjelma tarkentuu alkuvuodesta. Seuraa nettisivujamme 
ja sähköpostiasi.  
Ilmoittautuminen ja osallistumismaksun 
maksu 31.5.2018 mennessä. 
Sunnuntaina 10.6. on sukujen päivä asiasta kiinnostuneille.   

Lisätietoja:
www.stenrothsukuseura.net ja
jan.sundman@pp3.inet.fi, 
puh. 040 835 7397. 

Tervetuloa!



        Kivenjuuret 2/2017 | 20

228829Palautusosoite:

Theo von Bell
Joukahaisentie	23
04230	Kerava

Suunnittelu	kuvataiteilija	Vesa	Toukomaa	

VIIRI
Koko 40 x 400 cm, 100 % polyesterinen neulos, 
johon lika ei pinty. Pikalukko messinkiä. 
Hinta 70 €/kpl. 

PÖYTÄSTANDAARI 
niklattu salko 45 cm ja marmorijalusta,  
viirin materiaali polyesteri. 
Hinta marmorijalustoineen 30	€/kpl, 
nyt myös ilman salkoa ja jalustaa 25 €/kpl.

Pöytästandaarin  jalustan nimikelaatan kai-
verruksineen saa halutulla tekstillä, enintään 
20 merkkiä kolmeen riviin, hinta merkkimäärän 
mukaan. Esimerkiksi  ”Stenroth sukuseura ry” 
maksaa 11 €. 

 Stenroth-isännänviiri ja -pöytästandaari

>>  TILAUKSET:
Lähetä sitova ostopäätöksesi ja
kpl-määrät: jan.sundman@pp3.inet.fi

Maksa tilauksen maksu 
sukuseuran tilille FI32 3131300-1246594  

Stenroth-suvun jokaisesta sukuhaarasta Katarinasta, 
Henrikistä, Sarasta ja Nilsistä on valmistettu oma 
sukukirja tarinoineen ja sukutauluineen. Kirjasarja 
on jatkoa vuonna 2006  ilmestyneelle Stenrothien 
Intermezzo -sukukirjalle.Toimituskunta: Sukuseuran 
historiatoimikunta ja suvun jäseniä. Päätoimittaja 
Liisa Sjöblom ja taittaja Harri Salminen.

>>  Osta kirjasi tai koko sarja 
     ja tiedät lisää  suvustasi.

  Stenrothien kvartetto

TILAUKSET: jan.sundman@pp3.inet.fi

Viirien	toimittaja	vaihtuu.	Tavoit-
telemme parempaa laatua.

1	kirja			40	e			+	postimaksu				8	e
2	kirjaa	70	e			+	postimaksu		14	e
3	kirjaa	100	e	+	postimaksu		16	e
4	kirjaa	120	e	+	postimaksu		20	e

Ulkomaille	eri	postitusmaksu.


