
KIVENJUURET
Stenroth SukuSeura ry:n jäSenlehti

toukokuu 2018

nro

40

 ULKOMINISTERI OTTO STENROTH ja ”kapsäkki” ............... 8

 ERIK STENROTHIN GEENIPERIMÄ harvinaista
  Q-haplotyyppiä .................................................................... 10

 TERVETULOA vuosikokoukseen Tyrväntöön  ...................... 15



2 | Kivenjuuret 1/2018 	 	 	 	 	 													

Pääkirjoitus

Tervetuloa Etelä-Hämeen 
Tyrväntöön! ................................ 3

Erik Forsteenista  
Erik Stenrothiin ........................... 4

Ulkoministeri	Otto	Stenroth	
ja ”kapsäkki” ............................... 8

Erik Stenrothin geeniperimä 
harvinaista Q-haplotyyppiä ....... 10

Karjalan kauraleivän salaisuus: 
halpa, helppo, hyvä ................... 12

Risto Linturi näkee 
tulevaisuuteen  ......................... 13

Timo Siukonen 
kirjoittaa	kirjaa	tekoälystä ......... 14

Kutsu sukuseuran 
vuosikokoukseen ....................... 15

KANNEN KUVAT: 

Ulkoministeri	Otto	Stenrothin	
kapsäkin matka jatkuu, pieni 
Onni-matkalainen (H 796) 
suuren matkalaukun kanssa.

Uutta ja vanhaa rinnatusten

Elävä yhteisö kehittyy ajan mukana, niin myös Stenroth-sukuseura. Siitä 
on oivallisia esimerkkejä tässä lehdessä.

Perinteisen historiaan, arkistoihin ja esineisiin perustuvan sukututki-
muksen rinnalle on tullut geeni-tutkimukseen nojaavaa selvitystyötä. Jän-
nittävää on seurata, mitä tietoja sen kautta on saatavissa. Mikä selittää har-
vinaisen haplotyypin? Aiheeseen on perehdytty sukuseuran tilaisuudessa 
Hämeenlinnassa ja selvitykset jatkuvat. 

Valloittavia ovat tarinat myös suvun esineistöstä. Senaattori, ulkominis-
teri Otto Stenrothin matkalaukku on todennäköisesti ollut mukana mo-
nilla maamme historian kannalta merkittävillä matkoilla.  

Professori Pertti Toukomaa on jatkanut ansiokkaasti Erik Stenrothin 
juurien jäljittämistä. Siinä näkyy selvästi, miten tärkeää on tuntea selvitet-
tävän ajankohdan tapahtumat ja yleistilanne, jotta havainnoista voidaan 
tehdä oikeansuuntaisia tulkintoja. Kiehtovaa.  

Tekoäly ja tulevaisuuden uudet mahdollisuudet pujahtavat sukuun 
Timo Siukosen kirjan myötä. Myös viestintään on toivottu modernien 
keinojen käyttöä, esimerkiksi Stenrothien omaa face book –ryhmää. Oli-
siko tälle kiinnostusta?

Kaarina Wilskman
päätoimittaja

PS. Onnittelut sukuseuran puheenjohtaja Ris-
to Ikäheimolle. Helsingin metropoliitta Am-
brosius vihki alidiakoni Risto Ikäheimon dia-
koniksi Uspenskin katedraalissa toimitetun 
Kristuksen syntymäjuhlan liturgian yhteydes-
sä 25. joulukuuta.

Kuva: Harriet Bruce
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Tervetuloa 
Etelä-Hämeen Tyrväntöön!

Stenrothilaiset kokoontuvat kesäkuun toisena lauantai-
na rehevän Etelä-Hämeen Tyrväntöön.  Hattulan kun-
taan kuuluva Tyrväntö on hyvä esimerkki maakuntansa 
luonnon ihanuudesta – erityisesti kesällä. Jo maise-
mienkin takia matka sukutapaamiseemme kannattaa!

Meillä on monipuolista ohjelmaa kaikille, niin isoille 
kuin myös pienille. Lauantaina on luvassa professori 
Anto Leikolan esitelmä, jossa hän kertoo sukunsa elä-
mästä, Suolahdista Tyrvännöstä. Saamme siis tuhdin 
annoksen myös paikallistietoutta. Iloitsemme tästä etu-
käteen.

Vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, 
kuten henkilövalinnat. Rohkaisen uusia voimia astu-
maan reippaasti esiin luottamustehtäviä täytettäessä. 
Vastaan mielihyvin kyselyihin myös jo ennen kokous-

ta. Tarvitsemme niin kokemusta kuin myös nuoruuden 
intoa.

Erikin tarina on vahvasti läsnä iltaohjelmassa. Huo-
mioimme Erik Stenrothin oletetun 330. syntymäpäi-
vän ja hänen elämänvaiheitaan Kostianvirralla vuonna 
1713.  Neidot virran varrelta esittävät tästä animaation. 
Illalliselle jäävillä on erinomainen tilaisuus solmia uu-
sia tuttavuuksia.

Vuosikokouspäivän lisäksi on sunnuntaina tarjolla 
sukuseurojen ohjelmaa erityisesti Wegeliuksista. 

Toivotan kaikki lämpimästi tervetulleiksi Tyrväntöön 
lauantaina 9.6!

Risto Ikäheimo
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Erik Forsteenin äiti Elisabet Gynt-
herfors kuoli 11.5.1698. Helsingin 
raastuvanoikeuden pöytäkirjasta 
14.5.1698, käsiteltäessä huoltajuu-
den määräämistä Elisabetin toi-
sen puolison Arvid Bergmanin (k. 
30.7.1695) jälkeen, käy ilmi, että 
”Bergmanin leski Lisken (Elisabet) 
Gynterfors, joka vastikään oli kuol-
lut, oli esittänyt raatimies Gabriel 
Henrikinpojan läsnä ollessa viimei-
senä tahtonaan, että rovasti ja kirk-
koherra, korkeasti oppinut maiste-
ri, herra Georg Kijhl ottaisi hänen 
kahden alaikäisen poikansa, Erikin 
ja Henrikin, jotka hän oli saanut 
edesmenneen ensimmäisen miehen-
sä, kauppias Henrik Henrikinpojan 
kanssa, holhouksen ja huoltajuuden 
(Förmynderskap och Curatoriet)”. 

Tätä esitystä raatimies Gabriel 
Forsteen (heidän isoisänsä veli) vas-
tusti voimakkaasti, joten asian kä-
sittelyä jatkettiin vielä seuraavissa 
kokouksissa. 

Professori Pertti Toukomaa toteaa, että Erik Stenrothin tarina alkaa  

vasta täysi-ikäisyyden saavuttamisen jälkeen, hänen itsensä kirjaama 

ensimmäinen merkintä löytyy vuodelta 1709. Oliko niin, että hän   

karisti menneisyytensä ja ryhtyi rakentamaan uutta identiteettiä   

jopa sukunimensä vaihtaen?

Erik Forsteenista 
  Erik Stenrothiin

teksti: Pertti toukomaa

että raatimies Gabriel Henrikinpoi-
ka Forsteen olisi saanut estetyksi ro-
vasti Kijhlin nimityksen huoltajaksi, 
sillä Helsingin raastuvanoikeuden 
pöytäkirjassa 15.10.1700 mainitaan 
Erikin ja Henrikin huoltajana raa-
timies Gabriel Henrikinpoika. Jos 
huoltajuuden oikeuskäsittely oli 
vielä kesken, niin kysymyksessä on 
saattanut olla myös väliaikainen 
huoltajuus (vrt. Landgrén s. 69).

Elsa Steenin ja Georg Kijhlin tyt-
tärelle Eva Margaretalle (s. 9.8.1698) 
huoltajaksi nimitettiin Jämsän kruu-
nunvouti, Elsa Steenin serkku Pet-
ter Henrikinpoika Forstén (Jämsän 
käräjät 8.-10.10.1706). Myös Erik oli 
tuolloin vielä alaikäinen, noin 13 - 
15 -vuotias, mutta hänen huoltajak-
seen määrätystä henkilöstä en ole 

Sen ajan lainsäännösten mukaan 
lapsella täytyi aina olla miespuoli-
nen huoltaja tai holhooja. Edes les-
keksi jääneelle äidille ei yksinhuolta-
juus ollut mahdollista, vaan hänen 
alaikäisille lapsilleen määrättiin oi-
keuden päätöksellä mieshuoltaja, 
tavallisesti joku lähisukulaisista. Jos 
leski avioitui uudelleen, siirtyi huol-
tajuus yleensä uudelle puolisolle. 

Sikäli kuin tulkitsen oikein, niin 
Elsa Steenistä tuli eräänlainen 
”kasva tus äitipuoli” (styfförmynda-
re) näille orpopojille miehensä ro-
vasti Kijhlin saaman huoltajuuden 
myötä.

Kun rovasti Georg Kijhl yllättäen 
kuoli syksyllä 1701, jäi Erik jälleen, 
neljännen kerran, ilman huoltajaa.  
Toisaalta on kuitenkin mahdollista, 

>> Sen ajan lainsäännösten mukaan lapsella täytyi 
aina olla miespuolinen huoltaja tai holhooja.
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löytänyt merkintää. Lähisukulaisia 
oli mm. Ruotsulan ratsutilaa vuo-
sina 1682 - 1704 isännöinyt Johan 
Kijhl, edesmenneen rovasti Georg 
Kijhlin veli.

Eva Margareta Kijhl ylläpiti vielä 
aikuistuttuaankin läheisiä perhe-
suhteita Erikiin ja hänen jälkeläi-
siinsä, mistä osoituksena on mm. 
se, että hän oli lupautunut kum-
miksi useammalle Erikin lapsen-
lapselle. Käräjäoikeudenkäynneis-
sä täytyi naisilla olla miespuolinen 
asiainhoitaja, mikä Eva Margaretal-
le, nimismiehen leskeksi jäätyään 
oli pelkkä muodollisuus. Osoitus 
suhteiden säilyttämisestä (kasvatus)
velipuoleensa oli se, että Jämsän kä-
räjien istunnossa 22. - 23.10.1760 

Eva Margaretan edusmiehenä oli 
vääpeli Karl Masalin ja 27.2.1765 
rykmentinkirjuri Johan Roschier 
(Toivanen 2005). Nämä olivat kum-
pikin Erik Stenrothin vävyjä.   

Perintökiistat veivät  
omaisuuden

Erikin ja hänen veljensä lapsuutta 
varjostivat jatkuvat perintökiistat. 
Forsteenit kiistelivät jäämistöistä, 
veloista ja saatavista (Aalto 2015, 
s. 375). Perintökiistat lienevät vai-
kuttaneet siihen, että Erikille ja 
Henrikille tuleva perintöomaisuus 
vähitellen hupeni. Isän perintönä 
tullut kaupunkikiinteistö julistet-
tiin raastuvanoikeuden päätöksellä 

Eläkkeelle ja Jämsään 

Erik Stenroth jäi vänrikin virasta eläkkeelle vuonna 
1750	noin	63-vuotiaana.	Silloin	hän	muutti	viimeisestä	
palveluspaikastaan Laukaalta Jämsään. Mukana olivat 
vaimo	Kristina	ja	17-vuotias	tytär	Sara.	

He	asettuivat	asumaan	Elsa	Steenin	pojanpojan,		
Lorentz Larsinpoika Crantzin (1708 - 1782) isännöi-
mään Kähön Kurran taloon. Aluksi he rippikirjojen 
mukaan	näyttivät	olleen	jopa	Lorentzin	ruokakunnassa,	
kunnes	tämä	perheineen	muutti	rakentamaansa	uudis-
taloon Oksjärvelle vuonna 1753. Ehtoollisella käynnistä 
Kähön	Kurrasta	Erikillä	ja	Kristinalla	on	merkintöjä	vielä	
vuodelta 1754 (Jämsän rippikirjat 1747 - 1756). 

Tavallista	oli,	että	muutettaessa	toiselle	paikkakunnalle	
asetuttiin	ainakin	aluksi	asumaan	sukulaisen	luokse,	jos	
sellainen paikkakunnalla oli. 

Sara-tyttären	avioituessa	vuonna	1755	hänen	kotita-
lokseen	oli	merkitty	Kähön	Kurra.	Näihin	aikoihin	ajoit-
tuu	Erikin	ja	Kristinan	muutto	heidän	poikansa	Henrikin	
luokse Leppävirralle, sillä Jämsän rippikirjoissa vuosilta 
1757	-	1771	heidät	on	kirjattu	Kähön	Kurraan	poissa-

olevina.	Erikin	kuoltua	1766	Kristina	meni	poikansa	
Nilsin	luo	Sääksmäelle,	mistä	he	molemmat	palasivat	
muuttokirjan	mukaan	4.7.1772	takaisin	Kähön	Kurraan.	

Jämsän isäntäluettelon (Suur-Jämsän historia 
I ss. 501 - 502) mukaan Kähön Kurran taloa   
isännöivät 

•	 Nimismies	Lars	Crantz	(Elsa	Steenin	poika)		
1708 - 1714

•	 Nimismies	Lars	Crantzin	leski	Karin	Svanstrupe		
1714 - 1727

• Lorentz Crantz  (Elsa Steenin pojan poika)  
1727 - 1753 

•	 Rykmentin	kirjuri	Johan	Roschier	ja	hänen		
vaimonsa Katarina Stenroth 1753 - 1769 

•	 Adjutantti	Nils	Stenroth	1769	-	1776		

Avioiduttuaan	28.2.1775	Nils	sai	nimiinsä	vaimonsa		
perintötalon Hinkkalan. 

7.8.1689 ”concursus creditorum” 
-tilaan. Helsingin raastuvanoikeu-
den pöytäkirjassa 1.7.1707 todetaan, 
että alaikäisten Erik ja Henrik Fors-
teenin talo oli myyty syksyllä 1705. 
Seuraavassa pöytäkirjassa 26.8.1707 
on maininta siitä, että Helsingin 
pormestari toteaa nämä pojat täy-
si-ikäisiksi (self-myndige). Pojat lie-
nevät kaksosia, koska mistään ei käy 
ilmi ikäeroa heidän välillään.

Jos täysi-ikäisyyden raja asetetaan 
18. ikävuoteen, niin Erikin syntymä 
osuu vuosien 1687 - 88 paikkeille. 
Jos raja sen sijaan oli 21 vuotta, oli-
si Erikin syntymävuosi ollut 1686. 
Vaikka rippikirjoissa onkin Erik 
Stenrothin kohdalla joko vuosi 
1687 (Jämsä) tai 1688 (Leppävirta), 
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löytyy myös vuodelle 1686 tukea, 
sillä esimerkiksi Fanny Stenroth, 4. 
sukupolvea Erikistä lähtien, esittää 
muistelmissaan Erikin syntymävuo-
deksi 1686.

Erik Forsteenin tarina loppuu 
tähän: täysi-ikäiseksi tulon jälkeen 
en löydä enää häntä koskevia mer-
kintöjä. Hänen veljensä Henrik on 
mahdollisesti se Henrik Henrikin-
poika Forsteen, joka jatkoi suvun 
kauppiasperinteitä helsinkiläisenä 
porvarina, kunnes hän siirtyi ison-
vihan pakolaisena Ruotsiin, minne 
hänen jälkensä katoavat (Landgrén 
1921).

Gabriel Forsteen kovakou rainen vt. kruununvouti

vuonna,	hän	oli	ottanut	verojenkeruuseen	kirjurin	ja	
voudinpalvelijan	lisäksi	kaksi	sotilashenkilöä.	Ne,	jotka	
niskoittelivat	tai	eivät	osoittaneet	riittävää	nöyryyttä,	
kytkettiin	käsirautoihin	ja	kepitettiin	vt.	nimismiehen	
käskystä (Suur-Jämsän historia II sivut 86 - 87).

Asiaa	käsiteltiin	vuoden	1699	talvikäräjillä.	Elsa	
Steenin	puoliso	rovasti	Georg	Kijhl	(k.	1701)	otti	talon-
poikien	asian	omakseen	ja	ryhtyi	heitä	voimakkaasti	
puolustamaan. Siitä rohkaistuneina uhkailujen alaiset 
talonpojat	uskalsivat	pysyä	käräjillä	vaatimuksissaan.		
Oikeus tuomitsi vt. kruununvoudin sekä hänen seuru-
eeseensa	kuuluneet	muut	väkivallantekijät	huomatta-
viin sakkorangaistuksiin ja korvauksiin.

Sotilasuralle täysi-ikäisenä

Erik Stenrothin tarina alkaa vasta 
täysi-ikäisyyden saavuttamisen jäl-
keen: ”vuonna 1709 menin volon-
taariksi Uudenmaan ja Hämeen 
ratsuväkirykmenttiin” on varhaisin 
dokumentoitu tieto hänen elämän-
vaiheistaan, hänen itsensä ilmai-
semana (Niemi 2000). Oliko niin, 
että hän karisti menneisyytensä läh-
tien ”puhtaalta pöydältä”, jopa su-
kunimensä vaihtaen, ryhtyen raken-
tamaan uutta identiteettiään?

Erik Stenrothin sotilasuran kes-
keiset tapahtumat liittyvät Suureen 
Pohjan sotaan (1700 - 1721).  Sii-
nä Erik toimi kersanttina (1716) 

Erik Forsteenin isän, ”Unge” Henrik Henrikinpojan  
(k.	15.7.1687)	serkku	oli	ruustinna	Elsa	Steen,	joka	oli	
kuollut	vuonna	1725	(69-vuotiaana,	ei	79-vuotiaana,	
kuten kirkonkirjoissa on). 

Sukututkimusohjelma	Sukujutut	osoittaa,	että	Elsa	
Steenin pojanpoika, Lorentz Larsinpoika Crantz, jonka 
luokse Kähön Kurraan Erik Stenroth eläkkeelle pääs-
tyään	muutti,	oli	Erik	Forsteenin	pikkuserkku,	kuuluen	
hänen lähimpiin sukulaisiinsa Jämsässä.

Jämsässä	toimi	kruununvoutina	vuodesta	1699	al-
kaen	Elsa	Steenin	äidin	veljenpoika	Petter	Henriksson	
Forsteen	(1667	-	1723).	Hän	hoiti	voudinvirkaansa	
pääosin	Kirkkonummelta	käsin,	missä	hän	omisti	kaksi	
rusthollia.	Toisinaan	hän	käytti	Jämsän	virkatehtä-
vissään	sijaisenaan	veljeään	Gabrielia	(1675	-	1725),	
joka	toimi	Helsingissä	porvariskaartin	luutnanttina	ja	
raatimiehenä.	

Veroja	Jämsän	talonpojilta	kerätessään	Gabriel	
Forsteen oli varsin kovakourainen. Jämsän käräjien 
tuomiokirjat	kertovat,	että	joulukuussa	1697,	nälkä-

ja vääpelinä 1718 alkaen. Ruotsin 
suurvalta-armeija kävi kuninkaansa 
Kaarle XII johdolla sotaa eri puo-
lilla Eurooppaa Baltiasta ja Puolas-
ta Keski-Eurooppaan saakka, mikä 
vaati jatkuvia ja yhä lisääntyviä pal-
velukseenastumismääräyksiä myös 
- ja ehkä ennen kaikkea - Suomen 
puolelta. Ei ihme, että pakoilut ja 
karkaamisetkin tuolloin yleistyivät. 
Erikin eräänä epäkiitollisena teh-
tävänä oli johtaa partioita, jotka 
etsivät Suomen metsistä karkureita 
ja toivat heitä takaisin joukko-osas-
toihinsa tai rangaistaviksi (Niemi 
2000). 



        Kivenjuuret 1/2018 | 76 | Kivenjuuret 1/2018 	 	 	 	 	 													

Sissitoimintaa 

Isonvihan miehitysjaksoon aikana 
Erik Stenroth osallistui kapteeni 
Salomon Enbergin johtamaan sis-
sitoimintaan Keski-Suomessa, mm. 
Jämsän seuduilla. 

Venäläisillä tiedetään olleen te-
hokas tiedustelu. Maalis  -   huh-
tikuun vaihteessa 1714 suuri ve-
näläisjoukko teki kostoretken 
Jämsään suomalaisten sissitoimin-
nan johdosta. Erikiä he eivät kui-
tenkaan tavoittaneet, mutta sen 
sijaan surmasivat raa´alla tavalla 

tämään kostoiskuaan. Tällöin he 
surmasivat Moiskalassa asuneen 
Katarina Björnmanin, joka oli huh-
tikuussa surmatun Petter Holtgre-
ven leski sekä hänen kaksivuotiaan 
Michael-poikansa. Kenelle he tällä 
halusivat kostaa? Mistä he saivat 
tietonsa Erikin sukulaissuhteista? 
Kuka toimi heille paikallisena op-
paana? Venäläisten isonvihan ai-
kaisen tiedustelun historiassa olisi 
edelleenkin tutkittavaa.

Elsa Steenin langon, pitäjän kap-
palaisen Stefan Svanstrupen, jota 
he syyttivät sissien avustamisesta. 
Samassa yhteydessä venäläiset sur-
masivat myös Erik Forsteenin pik-
kuserkun, aliupseeri Petter Holt-
greven, joka oli Elsa Steenin poika 
tämän toisesta avioliitosta. Georg 
Kijhliltä perinnöksi jääneen Vitik-
kalan säteritilan he tuhosivat pe-
rustuksiaan myöten. (Suur-Jämsän 
historia II, ss. 114-116).

Venäläisjoukot palasivat vielä 
saman vuoden syyskuussa täyden-
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Kirjassaan ”Puoli vuotta Suomen ensimmäisenä ulko-
ministerinä” Otto Stenroth kirjoittaa:

”Ulkoasiainministeriötä ei meillä ollut luonnollisista 
syistä, koska meidän siihenastinen autonomiamme oli 
ollut yksistään sisäistä laatua, Venäjän hoitaessa yksin 
Venäjän ja Suomen yhteistä ulkopolitiikkaa. 

Nyt oli siten ensi kerran meillä järjestettävä oma itsenäinen 
ulkoasiain hoito ja luotava orgaanit sitä varten. Lähinnä oli 
löydettävä henkilö, joka uuden ministeriön päällikkönä ottai-
si tämän järjestämistyön johdon käsiinsä ja kantaisi siitä vas-
tuun.                                                                                                                                                                   

Tämän kunniakkaan mutta vaikean tehtävän tarjosi Paa-
sikivi minulle. Voin suoraan sanoa, että tarjous tuli minulle 
odottamatta. Olinhan tosin jossakin määrin ottanut osaa 
viime vuosien valtiolliseen toimintaan; olin 1915 liittynyt 
itsenäisyysmiehiin, samana vuonna syksyllä johtanut sitä 
lähetystöä, joka meidän itsenäisyyspiiriemme puolesta kävi 
Ruotsissa ottamassa selkoa, olisiko mahdollista saada Ruot-
sin kannatusta itsenäisyystaistelullemme sillä pohjalla, että 
jos itsenäisyys saavutettaisiin, ruotsalainen prinssi valittaisiin 
meidän hallitsijaksemme…                                   

Paasikiven mielestä minä olin – kuten hän lausui – pitkä-
aikaisen pankkimiehenkokemukseni perusteella realiteetteja 
huomioonottamaan kuin myös asiallisia neuvotteluja hoita-
maan tottuneena sovelias ulkoministeriksi. Kun jatkuvissa 
keskusteluissa sekä Svinhufvud että Paasikivi katsoivat isän-
maalliseksi velvollisuudekseni vastaanottaa minulle tarjotun 
toimen, täytyi minun epäilykseni väistyä. Nimitykseni tapah-
tui toukokuun 26 päivänä, jonka jälkeen heti kävin minulle 
uskottuun tehtävään käsiksi.”

Ulkoministeri Otto Stenroth 

ja ”kapsäkki”

teksti ja kuvat: olavi von Bell (H 794)

Viime vuonna vietimme satavuotiaan itsenäisen Suomen 

juhlavuotta. Sen ensimmäisenä ulkoasiainministerinä toimi 

puoli vuotta senaattori Otto Adolf Stenroth (H 733). 

Matkoja ja kapsäkki

Monarkkiseen hallitusmuotoon liittyen Otto Stenroth 
teki muun muassa 18.8.1918 mielenkiintoisen matkan 
Saksaan ”Habsburg”- nimisellä valtamerilaivalla.  

Mukana olivat valtionhoitaja Svinhufvud, oikeusmi-
nisteri Onni Talas ja senaattorit Frey ja Nevanlinna. Se 
oli epävirallinen ns. incognito-matka ja siksi Svinhuf-
vud matkusti salanmellä ”Persson” ja Stenroth nimellä 
”johtaja Otto”.  

Sillä matkalla keisari Vilhelm II luovutti Otolle ”Pre-
ussin kruununritarikunnan I luokan ritarimerkin nau-
hojen ja rintatähden kanssa”.    

Oton ”kapsäkistä” puheen ollen, ei ole tietoa milloin 
hän on sen hankkinut, mutta ikää sille tulee kuitenkin yli 
sata vuotta. Ulkoministerinä sekä Suomen Pankin pää-
johtajana hän joutui matkustelemaan monissa Euroo-
pan maissa. Laukussa näkyy vielä pariisilaisen hotellin 
tarra.                                                                                                                                                             
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Matkalaukku on erittäin vahvaa tekoa ja tuettu neljäl-
lä puuvanteella. Toiseen sivuun on maalattu mustalla 
kirjaimet O S.

Matkalaukku joutui Oton kuoltua hänen sisarensa 
Sigrid von Bellin tyttären Toini von Bellin (H 755) 
haltuun, jossa Toini sitten säilytti suvun kesken tapah-
tunutta vilkasta kirjeenvaihtoa.  Suku ja sen yhteyden 
vaaliminen oli Toinille tärkeä ja rakas harrastus. 

Laukun ja sen sisällä osaksi olevan suvun kirjeenvaih-
don hän antoi ennen kuolemaansa minulle ja näin mat-
kalaukku päätyi haltuuni ja on säilynyt näihin päiviin 
muistuttamassa tuosta ajasta. 

Otto Stenroth
oli	säätyvaltiopäivillä	porvarissäädyn	
jäsenenä	1891–1900	ja	Nuorsuomalaisen	
puolueen kansanedustaja Vaasan läänin 
itäisestä vaalipiiristä 1908–1909.

Helsingin kaupunginvaltuustossa hän oli 
1911–1918 ja sen varapuheenjohtajana 
1915–1918.

Otto	Stenroth	toimi	Suomen	suuriruhti-
naskunnan	senaatin	kauppa-	ja	teollisuus-
toimikunnan	päällikkönä	ja	senaattorina	
Hjeltin	senaatissa	1908–1909.	Suomen	
itsenäistyttyä	hänestä	tuli	ulkoasiantoimi-
tuskunnan	päällikkö	ja	senaattori	Paasiki-
ven	I	senaattiin	1918.	

Suomen Pankin johtokunnan puheenjoh-
tajana eli nykyisin pääjohtaja Stenroth oli 
13. joulukuuta 1918 – 20. tammikuuta 
1923. 

Artikkelin kirjoittaja Olavi von Bell kuvassa Otto Sten
rothin paljon maailmaa nähneen kapsäkin kanssa. 
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Lauri Koskisella olikin mielenkiin-
toista kerrottavaa tutkimusnäytteis-
tä, jotka on otettu vänrikki Erik 
Stenrothin (1688–1766) kahdesta 
mieslinjaisesta, Henrikin ja Nilsin, 
sukuhaarasta.

Molemmat todistavat, että Erik 
Stenrothin geneettinen perimä kuu-
luu Suomessa harvinaiseen Q-hap-
loryhmään. Sellaisia on Suomen 
isälinjoissa alle puoli prosenttia. 
Haplotyyppi Q:n on arveltu synty-
neen Etelä-Siperiassa, Altai-vuoris-
ton ympäristössä 17 000–31 700 
vuotta sitten mutaation seuraukse-
na. 

Siellä saman perimän omaavat 
kansat lähtivät kahteen eri suun-
taan, toiset länteen kohti Skan-
dinaviaa, toiset itään Siperiaan ja 
edelleen Beringinsalmen yli kään-
tyen etelään Pohjois- ja Etelä-Ame-
rikkaan. Q-tyyppejä on runsaasti 
intiaanien, eskimoiden ja turkki-
laisten heimoissa.

Stenrothit kuuluvat maailman 
haplosukupuussa Q-tyypin Nor-
dic-nimen saaneeseen suuroksaan 
L527, johon kuuluvia on löytynyt 

myös Ruotsista, Norjasta ja vähän 
myös Englannista.

Lauri Koskisen mukaan tulokset 
eivät vahvista, missä Erik Stenroth 
on syntynyt tai millaiseen mennei-
syyteen hänen sukujuurensa johta-
vat. Sellaisten tietojen saamiseksi 
tarvitaan lisätutkimuksia, joiden 
kustannuksiin sukuseuran hallitus 
on päättänyt osallistua. Niiden avul-
la vertailutieto lisääntyy ja ne kerto-
vatko, johtavatko jäljet Ruotsiin, 
Englantiin tai jonnekin muualle.

”Suomi DNA-vertailuprojektis-
sa on yli 12 000 jäsentä. Nykyään 
DNA-sukututkimus on niin suosit-
tua, että uusia suomalaisjäseniä tu-
lee lisää useita satoja kuukaudessa”, 
Lauri Koskinen sanoi.

Ihmisen puhdas geeniperimä siir-
tyy isältä pojille ja äidiltä tyttärille. 
Siten suuressa Stenrothien suvussa 
esiintyy varmasti kaikkia Suomen 
yleisimpiä haplotyyppejä, koska elä-
vistä sukulaisista vain murto-osalla 
juuret kulkevat suoraa isälinjaa pit-
kin Erik Stenrothiin tai äitilinjaa 
pitkin hänen vaimoonsa Kristiina 
o.s. Krookiin.

Lisätietoja internetissä: www.fa-
milytreedna.com/groups/finland/
about

Erik Stenrothin geeniperimä 

harvinaista Q-haplotyyppiä
DNA-sukututkimuksesta kiinnostuneet stenrothilaiset kokoontuivat 

21. huhtikuuta Hämeenlinnaan kuuntelemaan Suomi DNA-projektin 

perustajan, saarijärveläisen Lauri Koskisen alustuksia.

teksti ja kuvat: timo siukonen | Henrikin sukuHaara isän Puolelta i- ja äidin Puolelta H-HaPloryHmä

Lauri Koskinen esitteli mielenkiintoisia tietoja Erik Stenrothin 
jälkeläisten isälinjaisesta geeniperimästä.
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teksti ja kuvat: timo siukonen | Henrikin sukuHaara isän Puolelta i- ja äidin Puolelta H-HaPloryHmä

Y-DNA Human Migration (Haplogroups)
Thousands of Years Ago

A 60
B 50
CT 50
D 50
E 50
E1b1a 20
E1b1b 20
C 50
F 45

G 20
H 30
I 25
J 25
K 40
L 30
M 10
N 10
O 35

O3 35
P 35
Q 20
Q1a3a 10
R 30
R1a 10
R1b 25
S 10
T 10

Copyright© 2009

E1b1a

E1b1b

E1b1a

B

C

G K

P

J1, J2

C

M

O

N

N
Q

RR1b

R1a

R2

Q

C3

Q1a3a

Q1a3a

D
D

S

T

I1, I2b

I2a

T

I

B E

J F
H L

“ADAM”

A

A

Hämeenlinnan dnasukututkimuskurssin osanottajat, eturivissä Annika Ardin (vas.), Marketta Stenroth, Maaria Puup
ponen ja Kaarina Lyra, toisessa rivissä Pekka AlaSiuru, Pertti Toukomaa, Henri Toukomaa, Markku Stenroth ja Eija Sten
roth, kolmannessa rivissä Risto Ikäheimo, Ilkka Salmenkivi ja Marjatta Salonen, takarivissä Pekka Kunnas, Ritva Kunnas, 
Erja Saraste ja Jan Sundman.
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Paljastan kolmen H:n salaisuuden: helppoa, hyvää, hal-
paa! 

Karjalan kauraleipä syntyy lähes itsestään. Jos leipu-
ri haluaa hifistellä, hänen ei tarvitse edes koskea taiki-
naan käsin eikä koneella. Valmis leipä tuoksuu ja mais-
tuu. Ison limpun kustannukset jäävät alle 1,50 euron 
sähköt mukaan laskien. Aikaa kuluu pari tuntia.

Lopetan kolmen K:n jutut tähän. Kirjaimet tarkoitta-
vat keskinäisen kehumisen kerhoa.

Mennään itse asiaan. Osta kaupasta kahden kilon pus-
si puolikarkeita vehnäjauhoja ja kilon paketti kaurahiu-
taleita, yksi hiiva ja jodisuolaa.

Ota esiin iso kulho ja paistinlasta. Valuta hanasta 
kulhoon kolme desiä vettä. Lisää kaurahiutaleet. Anna 
turvota tunti. Liota hiiva ja ruokalusikallinen suolaa 
pieneen määrään lämmintä vettä. Kaada neste taikina-
kulhoon ja sekoita. Lisää vehnäjauhoja vähitellen taiki-
naan, sekoita lastalla ja jatka kunnes taikina tuntuu tu-
kevahkolta, ei kovalta eikä löysältä. Siihen menee noin 
¾ paketista. Peitä kulho ja anna hiivan kohottaa tunti.

Ota taas lasta käteen ja kumoa taikina kulhosta uu-
nipellille leivinpaperin päälle. Työnnä uuniin tunniksi 
200 asteen lämpötilaan. Ota uunista ja jätä liinan alle 
vähäksi aikaa jäähtymään. Se on siinä!

Karjalan kauraleivän resepti on niin yksinkertainen, 
ettei valmistuksessa oikeastaan mikään voi mennä pie-
leen. Pikkuvahinkoja voi toki aina sattua, ja silloin voi 
kysäistä kokeneelta leipurilta, että missähän tuli moka.

teksti ja kuvat: timo siukonen

Muunnoksia
1. Edellä kerrottu resepti tuottaa leivän, jonka kuori on 
kova ja sitkos heikkoa. Leikatessa se murenee. Olemus-
ta voi muuttaa vaivaamalla taikinaa taikinakoukuilla tai 
käsillä. Lopputuloksesta tulee ”joustavampi”.
2. Taikinan voi jakaa kahdeksi leiväksi.
3. Jauhoja lisättäessä sekaan voi heittää kuivattuja vi-
hermausteita, oreganoa, salviaa, timjamia ja basilikaa 
maun mukaan, mieluiten yhtä kerrallaan, niin saa sen 
mausteen ominaismaun esiin. Valkosipuliakin voi ko-
keilla.
4. Sen sijaan, että kaataa taikinan uunipellille, sen voi-
kin panna kivipataan paistumaan.
5. Jokaisella leipurilla on omat kikkansa. Tämä resepti 
on altis luovuudelle. Olen tehnyt Karjalan kauraleipiä 
yli 30 vuotta, tuskinpa koskaan ihan samanlaista.

Resepti on peräisin anopiltani, Kyllikki Eskolalta 
(1925–2008). Kirjoitin 1990 jutun hänen leipurintai-
doistaan Helsingin Sanomien Ruokatorstai-sivulle. 
Kyllikin sukujuuret ulottuivat menetettyyn Karjalaan 
Uukuniemelle ja Jaakkimaan, jopa vanhan rajan taakse 
Pietariin asti.

Karjalan kauraleipä paistui tällä kertaa kivipadassaPoikkileikkaus kertoo leivän tasaisesta kypsymisestä ja 
onnistuneesta paistumisesta.

Karjalan kauraleivän salaisuus: 

halpa, helppo, hyvä
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Risto Linturi 
näkee tulevaisuuteen 

toi uran alkaneen Helsingin puhelinyhdistyksessä tut-
kimuslaboratorion harjoittelijana. 

Kiinnostus tietotekniikkaan syntyi mikrotietoko-
neesta, jota kaikki muut pääjohtajaa lukuun ottamat-
ta pitivät leluna. ”Opettelin kytkemään siihen releitä 
ja erilaisia oheislaitteita. Aina kun nostin pääni vä-
hän, kaikki teknikot olivat kiinnostuneita ja pian joku 
ampaisi paikalle kysymään, että mikä on ongelma.”

Futurologi yritti olla vihainen nuori mies

Linturi kuuluu Suomen tunnetuimpiin teknologian 
tulevaisuuteen keskittyneiden futurologien harvaan 
joukkoon. Hän on toiminut Helsingin Puhelinyhdis-
tyksen teknologiajohtajana 1995–1999 ja päätutki-
jana 1999–2000 sekä Finnet-liiton puheenjohtajana 
2009–2010. Hänen oma yrityksensä on R. Linturi 
Oyj. Tekoälystä hän on ollut kiinnostunut 1970-lu-
vulta lähtien.

”Olen pomppinut tekniikan alalta toiselle. Olen 
mennyt sellaisia asioita kohti, joista tuntuu, että tämä 
tulee muuttamaan paljon. Olen tulostanut satoja esi-
neitä 3d-tulostimella, tutkinut ja tehnyt virtuaalitodel-
lisuuden sovelluksia, tuottanut Suomen ensimmäisen 
multimediarompun, kouluttanut tuhansia ihmisiä 
tietotekniikan sovelluksista ja mahdollisuuksista sekä 
luonut uusia yrityksiä.”, hän totesi TEK-lehdessä ja li-
säsi: 
”Olen yrittänyt 2000-luvulla olla vihainen nuori mies.”

Liitteineen 569-sivuinen selvitys on yksi laajimmista 
ja yksityiskohtaisimmista katsauksista teknologian tu-
levaisuuteen Suomessa ja se päivittää vuonna 2013 jul-
kaistun Radikaalit teknologiat -raportin.

Stenrothin sukuseura ja erityisesti Nilsin sukuhaara 
voivat olla raportista ylpeitä, sillä toinen sen kirjoitta-
jista on tulevaisuudentutkija, diplomi-insinööri Risto 
Linturi (s. 1957), jonka vaimo Kaija (s. 1954) on kruu-
nunnimismies Karl Niklas Stenrothin (1814–1871) ja 
hänen tyttärensä Sofia Mehtälän (1847–1889) jälke-
läisiä.

Raportin toinen tekijä on Tulevaisuuden tutkimus-
keskus tutkijatohtori Osmo Kuusi Turun yliopistosta. 
Tulevaisuusvaliokunnan asettaman radikaalit tekno-
logiat -hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana toi-
mi kansanedustaja Ville Vähämäki (ps). Valiokuntaa 
johtaa kansanedustaja Stefan Wallin (r).

Kirjoittaminen alkoi opaskirjasta

Risto Linturi on tietotekniikka-alan yrittäjä, joka tuli 
tunnetuksi 1980-luvulla henkilökohtaisten tietokonei-
den käytön kouluttajana ja MS-DOS PC-DOS -opas-
kirjan toisena kirjoittajana. Sittemmin hän kirjoit-
ti 1998 Ilkka Hannulan kanssa kirjan Sata ilmiötä 
2000–2020. 

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien järjestö TEK 
haastatteli 2016 Linturia jäsenlehdessä, jossa hän ker-

Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta julkaisi 18. huhtikuuta 2018 

raportin; Suomen sata uutta mahdollisuutta 2018–2037.  

Yhteiskunnan toimintamallit uudistava radikaali teknologia. 

teksti: timo siukonen



        Kivenjuuret 1/2018 | 1514 | Kivenjuuret 1/2018 	 	 	 	 	 													

Mitä tekoäly on?

Kehitysbiologian professori Hannu Sariola Helsingin 
yliopistosta on tiivistänyt asian lauseeseen: ”Tekoäly on 
kaikkea sitä tietotekniikkaa, joka osaa biologisen orga-
nismin tavoin reagoida erilaisiin ärsykkeisiin toivotulla 
tavalla.”

Hannu-serkullani on kyky tiivistää asioita. Toisin on 
minun kanssani. Kirjoitan parhaillaan tietokirjaa, jon-
ka noin 250 sivulla yritän (epätoivoisesti) selittää, mitä 
tekoäly on.

Kustannussopimus allekirjoitettiin huhtikuussa kol-
men osapuolen välillä. Kaksi muuta tahoa projektissa 
ovat Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tie-
dekunta asiantuntijana ja Docendo Oy kustantajana.

Kirjan on määrä tulla markkinoille helmi-maalis-
kuussa 2019.

Miten siinä kävikään, että humanistitoimittaja sai 
tehtäväkseen kirjoittaa matematiikkaan, tietotekniik-
kaan, fysiikkaan, neuropsykologiaan ja ihmisen toimin-
toja mallintaviin kognitiotieteisiin liittyvistä aiheista, 
joista ei itse ymmärrä juuri mitään.

Siinä piilee Gordionin solmu! Kun en osaa avata sol-
mua, lyön sen sanan miekalla kahtia.

Uteliaan uutistoimittajan innolla olen perehtynyt ai-
heeseen suomen-, saksan- ja englanninkielisiä artikke-
leita lukemalla.

Tekoälyyn liittyy jättiläisen kokoisia suuryhtiöitä ku-
ten yhdysvaltalaiset Microsoft, IBM, Google, Facebook 
ja Amazon sekä kiinalaiset Baidu, Alibaba ja Tencent. 
Ne käyvät kisaa teknologian maailmanherruudesta.

Venäjän presidentti Vladimir Putin arvioi syyskuussa 
2017, että tekoälyyn perustuvan asevarustelun voittaja 
saa vallan koko maailmassa.

Timo Siukonen 
kirjoittaa kirjaa tekoälystä

Ennustuksia tekoälyn tulevaisuudesta on tehty järjen 
ja tunteen voimalla. Eipäs-juupas. Hyvä-paha. Kummal-
lakin rintamalinjalla on argumenttinsa. Viisautta ja tie-
toa puuttuu.

Tosiasia on, että tietokoneiden ja supertietokonei-
den laskentatehot lisääntyvät vuodesta toiseen. Tiede-
miehet ratkovat tutkimuksissaan teknisiä ongelmia ja 
tulosten kautta kaupalliset yritykset pääsevät tuomaan 
markkinoille entistä älykkäämpiä ja vuorovaikutteisem-
pia laitteita, jopa ihmisennäköisiä, puhuvia, ilmehtiviä 
ja liikkuvia robotteja.

Moni saa iloa seuratessaan pientä tekoälyimuria, joka 
itsenäisesti imee pölyt lattialta ja matoilta.

Imisipä pois pelotkin!

Professori Pekka Neittaanmäki (vas.), kustantaja Juha 
Janhonen ja tietokirjailija Timo Siukonen allekirjoittivat 
huhtikuussa 2018 kustannussopimuksen tekoälykirjasta.

teksti ja kuvat: timo siukonen

        Kivenjuuret 1/2017 | 15



        Kivenjuuret 1/2018 | 15

Kutsu
Tervetuloa Stenroth sukuseura ry:n vuosikokoukseen lauantaina 9.6.2018 kello 14 
Paikka Hotelli PetäysResort Tyrväntö, Petäyksentie 35  |  puh. 03 673 301, www.petaysresort.fi

Lauantaina 9.6. huomioimme Erik 330v syntymää ja elämänvaihetta vuonna 1713.

Sunnuntaina 10.6. on sukujen päivä ”yhdessä – yhdessä”

LAUANTAINA 9.6.

10.00  alkaen Ilmoittautumiset ja materiaalin jako, 

 Stenroth -piste

11.15 Stenroth viirin nosto

11.30 Buffetlounas, ravintola Aarnituli

13.00 Suolahdet Tyrvännössä, Petäyssali

 Professori Anto Leikola kertoo sukunsa elämästä

14–16 Vuosikokous, Petäyssali

 Virkistystauko, kahvitarjoilua, ulkoilua, seurustelua, 

pienoisgolfia. Lapsille omat puuhanurkat ovat kai-

kenaikaa käytettävissä.

17.30 Hämäläisten laulu yhdessä, Petäyssali   

Mitä Kostianvirralla tapahtui 1713?

 Neidot virran varrelta esittävät ainutlaatuisen  

animaation ja käyttävät lyhyen puheenvuoron.

Musiikkia

19.00 Illallinen

 Alkuun nautimme tyrväntöläistä vadelmakuohua. 

Keittiömestarin noutopöytä, jälkiruoaksi täytekak-

kua ja kahvia Musiikkia, laulua…

 Neidot virran varrelta, Pälkäneen lukion oppilaat  

Tyyne Rantanen ja Miisa Hiltunen

Ilta jatkuu mukavasti seurustellen. Musiikkia, hämäläistä lys-

tiä, tutustumme toisiimme ja tervehdimme läsnä olevia rin-

nakkaissukuseuroja mm. Calamnius.

Tyrvännön historiikki -moniste (5 euroa), saatavilla   

Petäyksessä.

21.00 Porukkalöylyt, jos halukkaita on 20 henkilöä.   

Pyydämme ennakkoilmoittautumiset. Saunalla grilli.

 Sauna 20 euroa, eväät 4 euroa. Maksu Petäyksessä.

SUNNUNTAINA 10.6.

Erikin sukuseurojen päivää yhdessä.

Mukaan toivomme mm. Wegelius-, Hoffrén-, Virmaila-  

ja Calamnius-sukuja.

8.00  alkaen Aamiainen, myös ei-majoittuville 14 euroa.

9.15 Kirkkokyyti lähtee Petäyksen pihalta ja paluu 

 noin klo 13.

10.00 Sunnuntaimessu Hattulan kirkossa Messun   

jälkeen kirkon esittely, Rita Wegelius kertoo   

Wegeliusten hautakappelista

13–15 Kekkeripöytä Järvi-ravintolassa Petäyksessä  

Suvut yhdessä –ohjelmaa

 Rita Wegelius kertoo Pelkolan Wegeliuksista 

 Calamnius, aihe tarkemmin myöhemmin
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HATUSEN LINJA-AUTOKYYTI 
on hyödynnettävissä lauantaina aamulla saapuville:

Lähdöt klo 8.30 ja 10.30, reitti Hämeenlinnan rautatie-

asema - linja-autoasema - Petäys. Matkan hinta 7 euroa 

peritään Petäyksessä. Keräämme linja-auton kerrallaan 

täyteen ja matkaan! Ilmoita sitovasti kyytitarpeesi,  

mihin kellonaikaan ja kummalle noutopysäkille saavut.  

Ilmoittautumiset ohjelmaräätälille.

ILMOITTAUTUMISET
31.5.2018 ohjelmaräätälille jan.sundman@pp3.inet.fi.

Ilmoita, minkä paketin valitset. Liitä viestiin nimet, su-

kuhaarasi, jos tiedossa, yhteystietosi sekä viestit keit-

tiöön. Huomaa ilmoittautua erikseen lauantain lounaalle, 

kyytiin, saunaan.

HINNAT
Jokainen maksaa lauantain lounaan 18 euroa suoraan 

ravintolaan. Koko paketin hinta aikuiset 70 euroa, lap-

set 4–12 v. 50 euroa sisältää lauantain ohjelman, illalli-

sen sekä sunnuntain kirkkomatkan ja kekkeripöydän oh-

jelmineen. Lauantai-illallinen erikseen aikuiset 40 euroa, 

lapset 20 euroa. Sunnuntain paketti erikseen ostettaessa 

aikuiset 30 euroa, lapset 20 euroa. Saunapaketti eväineen 

24 euroa ja saapumiskyyti 7 euroa.

Maksut maksetaan 31.5.2018 mennessä Stenroth su-

kuseuran tilille Handelsbanken FI32 3131300 1246594.

Huonevaraukset suoraan hotelliin hotelli@petays.fi tai 

puh. 03 673 301.

Stenroth majoituskiintiö on voimassa 1.6.2018 saakka. 

Hinnat 2hh 100 euroa, 1hh 70 euroa.
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228829Palautusosoite:

Theo von Bell
Joukahaisentie	23
04230 Kerava

Suunnittelu	kuvataiteilija	Vesa	Toukomaa	

ISÄNNÄNVIIRI 
Koko 50 x 400 cm 6-8 metrin tankoihin,  
painatus 3 värillä, kolmionaru.
Hinta 75 € sis. alv. 

PÖYTÄVIIRI
Pöytäviiripaketti sisältää viirin lisäksi hopeanvä-
risen pystytangon ja vaalean harmaan marmo-
rijalustan. 
Hinta 40 euroa sis. alv.  

Marmorijalustaan on saatavana erikseen tilattu
na nimikelaatta, hinta 0,60 euroa per merkki. 
Tekstillä ”Stenroth sukuseura ry” laatan hin
naksi tulee 12,60 euroa. Voit tilata laatan viirin 
tilauksen yhteydessä. Mainitse ”laattatilaus” ja 
tekstitoiveesi.  

Stenroth-isännänviiri ja –pöytästandaari - osta itsellesi ja tai lahjaksi

TOIMI NÄIN: 
Ilmoittaudu nopeasti tilaajalistalle 
lähettämällä sitova tilauksesi 
jan.sundman@pp3.inet.fi. 
Kerro mitä tilaat ja kappalemäärät. 
Tilauksesi jälkeen saat tilausvah
vistuksen ja tilauksesi on voimassa. 
Riittävän tilaajamäärän jälkeen 
tilaukset lähtevät valmistukseen ja 
lähetämme tilaajalle maksuohjeet.   

Stenroth-suvun jokaisesta sukuhaarasta Katarinas-
ta, 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.

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

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

Ulkomaille	eri	postitusmaksu.

  Stenrothien kvartetto

TILAUKSET: jan.sundman@pp3.inet.fi


