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Muistetaan   
myös kiittää
Paljon on tiedossa taas mukavaa yhteistä tekemistä sukuseuran parissa. 

On upeaa, miten niin monet ihmiset jaksavat ja haluavat käyttää omaa ai-
kaansa tähän yhteiseen tekemiseen. Heidän ansiostaan saamme kaikki nauttia. 
Iso kiitos kuuluu esimerkiksi hallitukselle. Kiitos Marjatta, Marketta, Maaria, 
Eila, Theo, Jan ja Mimmi.  

Sukuseuran toimikunnissa ja työryhmissä tehdään se pohjatyö, joka näkyy 
sitten meille kaikille. Ja taustalla häärii korvaamattomia ystäviä, joiden apuun 
aina voi luottaa. Tämänkin lehden monista juttuideoista saamme kiittää Timo 
Siukosta. 

Sukuseuran käytännön asioiden hoitaminen vaatii tarmokkuutta ja kärsiväl-
lisyyttä. Mutta sitä vaatii myös itse sukututkimus. Luin kuin jännityskertomus-
ta, kun Anders von Bell kuvaa ponnistelujaan jäljittää Adi Stenrothin vaiheita. 
Ja uskomaton on myös varmaan se tuntimäärä, joka on kulunut Theo von Bel-
liltä ja Marjatta Saloselta, kun he ovat kirjoittaneet puhtaaksi Fanny Stenrothin 
muistelmia. Korvaamaton kulttuuriteko.  

Elävä sukuseura tallentaa myös nykypäivää tuleville sukupolville. Kiva on 
kertoa lehdessä jälkipolville esimerkiksi se, millaista oli sote-uudistuksen teko 
vuonna 2019 tai matka Etelämantereelle. 

Antoisia hetkiä Kivenjuurien parissa ja toi-
vottavasti nähdään tulevissa tapahtumissa san-
koin joukoin.

Kaarina Wilskman
päätoimittaja

Stenroth-sukuseuran hallitus
Marjatta	Salonen,	Eila	Passoja	Marketta	Stenroth,	Maaria	Puupponen,
Theo	von	Bell,	Jan	Sundman	ja	Mimmi	Sjöblom.
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Hallituksen terveisiä

Tässä lehdessä kerrotaan, miten sukumme elää aktiivi-
sesti kolmella aikakaudella - eilen, tänään ja huomen-
na. Historiatoimikunnassa on tarmokkaasti ryhdytty 
tutkimaan suvun syntyvaiheita dna-tutkimuksen avul-
la. Vielä emme tiedä suvun kantaisän Erik Stenrothin 
taustasta paljoakaan, mutta tähänastiset dna-tulokset 
antanevat viitteitä hänen juuristaan Ruotsissa. 

Sukuseuran toimesta ilmestyneet Fanny Stenrothin 
muistelmat vievät meidät sadan vuoden pituiselle mat-
kalle Stenrothien ja Colliandereiden elämään 1800-lu-
vun puolivälistä alkaen. Uusi yhteys Suomen Vallo-
nit-seuraan saattaa puolestaan tuoda esiin uusia asioita 
Roschier-suvun vaiheista. Dna-testit auttaisivat tässä.

Tulossa useita tapahtumia

Toukokuussa tutustumme historialliseen ja tunnelmal-
liseen Fiskarsiin ja siellä oleviin sukulaisiin. Loppuke-
säksi on suunniteltu matka Riikaan latvialaisten suku-
laisten kotimaisemiin.

Lokakuussa kutsumme jäsenet ylimääräiseen ko-
koukseen, koska sukuseuran säännöt tarvitsevat uudis-
tamista. Kokouksessa tullaan valitsemaan lisäksi halli-
tuksesta eronneen Risto Ikäheimon tilalle uusi jäsen. 
Puheenjohtajakysymys ratkaistiin hallituksen kokouk-
sessa maaliskuussa niin, että Marjatta Salonen ryhtyi 
uudelleen puheenjohtajaksi seuraavaan vuosikokouk-
seen saakka.

Ennen joulua on vielä tarkoitus hiljentyä yhdessä ad-
ventin aikaan Kallion seurakunnan tiloissa Helsingissä.

Suvussa 
tapahtuu

Mitä sitten tulevaisuus tuo mukanaan? Siitä saamme 
vihjeitä sukuumme kuuluvan tulevaisuudentutkija Ris-
to Linturin ennusteissa. Hän näkee suuria muutoksia 
olevan edessä seuraavien kahdenkymmenen vuoden 
aikana.

Ollaan yhdessä.

Terveisin
Marjatta Salonen
Sukuseuran puheenjohtaja

Hallitus muistuttaa 
jäsenmaksun 2019 suorittamisesta

Pyydämme	ystävällisesti	maksamaan	unohtuneen	jäsen-
maksun	20	euroa	15.5.2019	mennessä	tilille	Handelsban-
ken	FI32	3131300	1246594.	Saaja	Stenroth	sukuseura.	
Merkitse	viestitilaan	jäsenmaksun	vuosi	ja	nimesi.
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Pääsemme nyt seuraamaan muukalaislegioonan   

upseerin Adlay (Adi) Gideon Stenrothin (1896–1931, 

Kvartetto, H 691) vaiheita. Anders von Bell on lupautu-

nut kirjoittamaan aiheesta kirjoitussarjan Kivenjuuriin. 

Nyt on vuorossa kuvaus materiaalin keräämisestä.   

Hän kertoi myös löytäneensä 
tiedot Adi Stenrothista Ranskassa 
toimivalta kaatuneitten kotisivulta 
”Memoires des Hommes”. Tosin 
etunimet olivat jonkin verran muut-
tuneet, hänen nimensä oli kirjoitet-
tu Aldag Gédéon Stenroth.

Pikkuhiljaa alkoi minulle valjeta, 
että minun on pakko päästä kiinni 
Stenrothin palveluskertomukseen 
eli CV:hen. Sain tähän apua Kari 
Kalloselta, esimerkiksi osoitteita ja 
asiapapereita. Näistä olen hyvin kii-
tollinen.

Kärsivällistä kirjeenvaihtoa

Siitä alkoi kirjeiden kirjoittaminen. 
En osaa ranskaa, mutta Kari Kallo-
nen vakuutti, että myös englanniksi 
voi ottaa yhteyttä. Epäilin, että ehkä 
kirjeeni saa paremman kohtelun, 
jos se on ranskaksi. Suvun piiristä 
löytyi onneksi ranskaa taitava hen-
kilö minua auttamaan.  

Ensimmäiseen kirjeeseen ei tul-
lut kuitenkaan koskaan vastausta. 
Eräänä kauniina päivänä keväällä 
2017 se palautui minulle avaamat-
tomana merkinnällä, että vastaanot-
taja kieltäytyy sitä vastaanottamasta. 
Se oli kiertänyt yli kaksi kuukautta 
Ranskassa. Väärä osoite?

Sain selville netistä toisen osoit-
teen ja sieltä tuli vastaus pitkän 
odotuksen jälkeen. Minulle kerrot-
tiin lyhyesti ja hyvin sotilaallisesti, 
että minulla oli väärä osoite. Tämä 
sotilas oli sen verran kohtelias, että 
antoi minulle taas uuden osoitteen. 

Taas kirjoittamaan kirjettä, kään-
nös ranskaksi ja postiin.  Josko nyt 
tärppäisi? 

Kokeilin toistakin kanavaa

Vastausta odotellessa otin yhteyttä 
toiseenkin kirjailijaan. Professori 
Doug las Porch oli kirjoittanut vuon-
na 1991 minulle hyödylliseksi osoit-

Muukalaislegioonan upseeri 

Adi Stenrothin tarina, osa I 
teksti: Anders von Bell | kuvAt Anders von Bellin kotiArkisto

Liisa Sjöblom kutsui minut kolmi-
sen vuotta sitten sukuseuran histo-
riatoimikunnan kokoukseen. Siellä 
muiden asioiden lomassa tuli esille 
sukuseuran saama lahjoitus, jossa 
oli Adi Stenrothin ja hänen per-
heensä kirjeitä ja kuvia. Jo kauan sit-
ten herännyt kiinnostukseni Rans-
kan muukalaislegioonaan pääsi nyt 
valloilleen.

Liisa lupasi skannata minulle kir-
jeitä ja kuvia ja ne olivat hyvä läh-
tökohta. Kaipasin kuitenkin paljon 
muutakin. 

Luutnantti S

Onneksi muistin vuosia sitten Aka-
teemisessa kirjakaupassa näkemäni 
Kari Kallosen kirjan Leijonalegioo-
na. Sain hankittua sen antikvariaa-
tin kautta. Kirjassa mainittiin luut-
nantti S. Kirjoitin Kari Kalloselle, ja 
kerroin epäileväni, että kyseessä oli 
Adi Stenroth. Tähän Kari Kallonen 
vastasi myöntävästi. 
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tautuneen kirjan ”The French Fo-
reign Legion, a complete history of 
the legendary fighting force”. 

Olin saannut Liisalta useita ku-
via, joista muutama oli otettu Syy-
riassa. Otin sen keppihevoseksi ja 
kysyin, mitä Porch tiesi muukalais-
legioonan retkistä Syyriassa. Siitä 
ei kirjassa ollut mitään mainintaa. 
Samalla laitoin kirjeeseen pienen ta-
rinan Adin CV:n osoiteongelmista 
kysymyksellä, tietääkö hän niiden 
säilytyspaikkaa.  

Porchin sähköpostiosoite löytyi 
internetistä ja sainkin sitten nopeas-
ti ystävällisen vastauksen. Hän antoi 
neljännen mahdollisen osoitteen ja 
kertoi, ettei hän ollut törmännyt 
tähän Syyrian retkeen.  (Olen kui-
tenkin nyt löytänyt kirjan USA:ssa 
”Muukalaislegioona Syyriassa”, jo-
ten ehkä sen saatuani jotain selviäisi 
Syyriaan liittyen.)

Olin jo käännättänyt uuden kir-
jeeni Ranskaan Douglas Porchin an-
tamaan osoitteeseen, mutta onneksi 
en ehtinyt sitä postittamaan. Nimit-
täin sain vastauksen Ranskasta, Mi-
nistere des Armees. Siinä Le Com-
mendant  Karine Perrissin-Faber 
lähetti minulle 30.8.2017 päivätyn 
kirjeen. Siinä pyydettiin minulta 
runsaan seitsemän euron maksua 
nipusta asiapapereita koskien Adi 
Stenrothia. Tuo ”mahdottoman 
iso” summa rahaa siirtyi nopeasti 
Rans kaan ja sainkin sitten muuta-
man viikon odottamisen jälkeen 
kirjeessä Adin palvelusraportin. 
Tällöin oli jo lähes puolitoista vuot-
ta vierähtänyt historiatoimikunnan 
kokouksesta. Tässä vaiheessa olin 
hyvin helpottunut.

Perehtymistä muukalais- 
legioonan elämään

Tämä puolentoista vuoden odotte-
lu ei mennyt hukkaan, koska sinä 
aikana ehdin lukea hankkimiani 

kirjoja. Sain näin paremman kuvan 
muukalaislegioonan elämästä ja his-
toriasta. Mukana oli myös samoihin 
aikoihin palvelleiden suomalaisten 
ja ruotsalaisten kuvauksia palveluk-
sesta.  Niiden avulla pystyin rakenta-
maan aika totuudenmukaista kuvaa 
tapahtumista. 

Olennaista oli muodostaa koko-
naiskuva eri lähteiden perusteella. 
Ilman sitä Adin CV:n ymmärtämi-
nen olisi käynyt melko vaikeaksi. 
Vaikeaa se oli joka tapauksessa. Se 
oli ranskaa, kopiot olivat huonoja ja 
teksti osittain käsin kirjoitettu. Sain 
apua professori Porchilta, mutta ta-
jusin, että minun on itse se luetta-

va ja käännettävä vaikka sanakirjan 
avulla. Vieraan ei ole mahdollista 
käännöstä tehdä, jo terminologia 
asettaa omat rajoituksensa. 

Selvitystyö syvenee

Kun olin onnistuneesti saanut 
tuon sotilasajan CV:n käsiini, al-
koi muun materiaalin etsiminen. 
Seuraava askel oli selvittää Suomen 
vapaussodan tai sisällissodan his-
toriaa. Eräässä kirjeessä nimittäin 
mainitaan hänen olleen aktiiviup-
seeri Suomen armeijassa. 

Arvelin, että kirjoittamalla Kan-
sallisarkiston sotahistorian arkis-

Adi Stenrothin elämä jäi varsin lyhyeksi, mutta se oli monella 
tavalla erilainen, vaiherikas ja olisi hyvin tärkeää saada hänen 
elämäntarinansa kerrottua.
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toon saisin jotain selville. Sen oli-
si varmaan voinut tehdä jo paljon 
aikaisemminkin, mutta tein sen 
syksyllä 2017. Sitten alkoi taas odot-
taminen. Ajattelin samalla kysyä 
isoisäni Einon vaiheita, joten olin 
liittänyt hänet mukaan tähän kyse-
lyyn.

Viime vuoden sukukokouksessa 
tulin maininneeksi, että en ole vielä 
saannut tietoja sotilasarkistosta jo-
ten puheenjohtaja Risto Ikäheimo 
lupasi auttaa. Mutta heti seuraavalla 
viikolla tulikin kirje, missä oli tieto-
ja sekä Adista että isoisästäni. Ko-
vin vähän isoisästäni mutta onneksi 
paljon enemmän Adista. 

Seuraavaksi tarvitsen materiaalia 
vielä Adin nuoruus- ja kouluvuosis-
ta. Sen jälkeen voisin kuvitella, että 
pystyn muodostamaan varsin katta-
van historian ihmisestä nimeltään 

Adlay Gideon Stenroth. Täydelli-
nen kuva se ei varmaan ole ja paljon 
jää lopullisesti unholaan.  Jos jollain 
sattuu olemaan tietoja, materiaalia 
tai valokuvia Adista, olisin kovasti 
kiinnostunut siitä kuulemaan. Tar-
koitus on kirjoittaa seuraavaan leh-
teen jatko-osa, missä edetään kro-
nologisesti Adin elämää seuraten. 
Materiaalia voi lähettää   
anders@vonbell.net.  

___________

Lähteet:
Kallonen Kari (2007). Leijonalegioo-

na: suomalaiset sotilaat Ranskan muu-
kalaislegioonassa. Tampere: Revontuli.

Porch Douglas (1991). The French Fo-
reign Legion, a complete history of the 
legendary fighting force. Kustantaja ja 
painopaikka

Anders von Bell 
(Kvartetto, H 737) on ollut kiin-
nostunut muukalaislegioonasta jo 
nuorena poikana, silloin lähteenä 
oli ”Biggles i främlingslegionen” 
eli Biggles muukalaislegioonassa. 
Tällä hetkellä hänellä on aiheesta 
yli 20 teosta. Parin suomalaisen 
kirjoittajan kirjojen aktiivinen et-
sintä vielä jatkuu. 

Stenrothien suoran isälinjan 
   DNA-testien tilanne
Stenroth sukuseura käynnisti 2017 
isälinjan dna-tutkimuksen kartoit-
taakseen kantaisä Erik Stenrothin 
(1688-1766) sukupuuta ja geneettis-
tä perimää. 

Testausta varten on otettu dna-näyt-
teet kahdesta Nilsin sukuhaaran 
ja kolmesta Henrikin sukuhaaran 
suorasta isälinjalaisesta. Otetut tes-
tit ovat Y-DNA 67 (5 kpl) ja BIG-Y 
(2 kpl). Kartoituksen sekä vertailun 
tekee yhdysvaltalainen Family Tree 
DNA, yksi suurimmista geneettisen 
sukututkimuksen palveluntarjoajis-
ta. Näytteet testataan kansainväliset 
laatuvaatimukset täyttävässä labora-
toriossa. 

Sukuseuran näytteenantajat ovat 
mukana Suomi DNA-projektissa, 
jonka administraattori Lauri Kos-
kinen tekee lopullisen yhteenvedon 
vertailutulosten valmistuttua.

Osa testien tuloksista on 
saatu

Stenrothit kuuluvat Suomessa har-
vinaiseen Q-haploryhmään M242 
ja edelleen Q-tyypin Nordic-nimen 
saaneeseen suuroksaan L527. BIG-
Y-testin tulosten selvittyä he ovat 
saaneet tarkan paikkansa suurok-
sassa. 

Tämän tiedon pohjalta kartoitta-
minen etenee Q Nordic ja Q M242 
-projektien avulla. Selvitystyö etenee 
pienin askelin.

Q-haploryhmää on kaikista Suo-
messa esiintyvistä isä- ja äitilinjan 
haploryhmistä alle 0,5 %. Haplo-
ryhmällä tarkoitetaan ihmisen peri-
män tyyppiä, joka on eri alkuperää 
olevilla väestöryhmillä erilainen. 

Lisää tietoa dna-tutkimuksesta ja 
Suomessa esiintyvistä haploryhmis-
tä toukokuun Kivenjuuret-lehdessä 
nro 40/2018, Lauri Koskisen esitys.

Marketta Stenroth ja 
Maaria Puupponen
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Tämä tummasilmäinen, kiharatuk-
kainen kirjailija ja naisasianainen 
(1875-1924) oli Laukaan kirkkoher-
ran, Otto Adolf Stenrothin ja Fan-
ny Maria Ehrnströmin nuorin lapsi. 
Sivistyskodin lapsena hän sai käydä 
koulua ja opiskella, mikä ei ollut ta-
vallista hänenkään kaltaisille tytöille. 

Kirjailijana

Opintie antoi hänelle hyvän pohjan 
julkaisutoiminnalle, joka alkoi 1898 - 
99 jo 23-vuotiaana. Hän julkaisi aluk-
si runoja ja kertomuksia lehdissä. 

Vuonna 1902 ilmestyi hänen en-
simmäinen kirjansa ”Unelmiensa 
uhri”, joka sai hyvät arvostelut ja 
kohtuullisen myyntimenestyksen. 
Kirjailijatyö jatkui koko elämän ajan.

Raittiustyössä

Varsin nuorena Maria joutui näke-
mään alkoholin tuomia ongelmia 
ja hänessä heräsi halu auttaa ahdin-
koon joutuneita ihmisiä. 

Tähän sopi hyvin vuonna 1904 

teksti: MArjAttA sAlonen  |  kuvAt: theo von Bellin kotiArkisto jA kuvA-Arkisto 
jA Anders von Bellin kuvA-Arkisto

Maria Stenroth - Marja Salmela 
kirjailija ja raittiuden edistäjä

Fanny Stenrothin muistelmien toimitustyössä 

kohtasin hänen serkkunsa Maria Naemi  

Stenrothin (Kvartetto, 2166), joka tunnetaan   

paremmin kirjailijanimellä Marja Salmela. 

Suomeen tullut raittiustyöhön eri-
koistunut Valkonauhajärjestö. Seu-
raavana vuonna hänestä tuli järjes-
tön päätoiminen työntekijä, tosin 
hän teki tätä työtä palkatta.

Maria oli hyvä puhuja ja matka-
saarnaaja, joka kulki ahkerasti joka 
puolelle Suomea ja ulkomaillekin. 
Hän antautui työhönsä kokonaan ja 
Jumalan antamalla voimalla innosti 
ihmisiä aatteensa kuuliaisuuteen. 
Voi hyvin sanoa, että hän antoi rait-
tiustyölle kaikkensa, sillä se lopulta 
uuvutti hänet. 

Hänen työnsä arvostuksesta ker-
too Hietaniemen hautausmaalla 
oleva Suomen Valkonauhaliiton toi-
mesta aikaansaatu muistokivi, joka 
paljastettiin juhlallisesti 15.7.1926 
omaisten, ystävien, suomalaisten ja 
pohjoismaalaisten aatetoverien läs-
näollessa.

Maria Stenroth on Fanny Sten-
rothin tavoin helmi sukumme his-
toriassa. Heissä oli lahjakkuuden 
rinnalla palavaa innostuneisuutta 
omaan työhönsä, velvollisuuden tun-
toa ja syvää kristillisyyttä.

_____________

Lähteet:  
Jauhiainen  Olivia ja Aino: Maria 
Stenroth (Marja Salmela) Elämäkerta, 
WSOY 1929
Tynkkynen, Vilho: Kirjailija Marja Sal-
mela – Laukaan suuri tytär, artikkeli 
Laukaan joulu 1978

Mariassa ilmeni jo pienenä erikoista 
herkkyyttä, eloisuutta ja mielikuvituk-
sen rikkautta.
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Fanny kertoo serkustaan 
Fanny Stenroth tunsi hyvin Marian. Hän ja sisarukset Sigrid ja 
Maria muodostivat elämänpituisen erottamattoman kolmikon 
elämänsä loppuun saakka. Näin hän kertoo: 

Marja Salmelan kirjallinen tuotanto

•		Unelmiensa	uhri	1902	
•		Murusia	1904
•		Taistojen	teitä	1905
•		Kappale	kahden	matkaa	1908
•		Syvistä	hetteistä	1910
•		Pohjavirtoja	1911
•		Pakenevien	parissa,	1914
•		Näytelmä	Ester	Lönn,	salanimellä	Hanna	Jaakkola
•		Palaavien	parissa	1915
•		Leimattu.	Kaksi	elämäntarinaa	1915
•	 	Lyhyt	tarina	nuoresta	tytöstä	1916

”Meidän sukulaistuttavuutemme alkoi minun tultua-
ni voimistelunopettajaksi Jyväskylän tyttökouluun 
v. 1888 tammikuussa. Silloin saapui luokseni kou-

lutyttönen, joka esitteli itsensä Maria serkukseni. 
Maria siirtyi kuitenkin jo syksystä Kuopioon sisarensa Min-

nan luo ja suoritti siellä tyttökouluopintonsa. Tämä aika jätti 
syvät vaikutukset hänen elämäänsä. Se oli hänen hengellisen 
heräämisensä ja ratkaisun aika. Hänen hengellisenä opettaja-
nansa oli silloin Matilda Wrede. 

Maria jatkoi lukujaan kotonaan ja suoritti kieli- ynnä muita 
tutkintoja täten täydentäen opintojaan. Vanhempiensa nuo-
rimpana lapsena hän huolehti vanhemmistaan heidän vanhuu-
tensa päivinä. Milloin avautui joku mahdollisuus pitempiai-
kaiseen opiskeluun esim. vanhemman tyttären Minnan kotona 
ollessa, hän käytti tilaisuutta hyväkseen opiskellakseen muual-
la mm. Helsingissä jatko-opistossa kevätlukukauden ajan.

Marian kirjalliset taipumukset ilmenivät jo varhain ja kir-
jailijana (käyttäen nimeä Marja Salmela) hän läpi elämänsä 
toimi, mikäli siihen sai aikaa ja tilaisuutta. 

Mutta toisen elämäntehtävänsä hän siitä huolimatta löysi 
Valkonauhatyöhön ryhtymällä. Hän lausuu itse tästä: ”Työ 
otti minut niin kuin suuri rakkaus ottaa ihmisen.” Uskollisena 
elämänsä viime hetkeen hän oli tälle kutsumukselleen. Tämän 
ohessa hän yhä ahersi kirjailijana, mikäli aika sen myönsi. 

Heikosta terveydestään huolimatta hän vielä Amerikan Idän 
suomalaisten raittiusliiton kutsumana teki helmikuusta alkaen 
1922 esitelmämatkan Valkonauhan synnyinmaahan Amerik-
kaan. 

Eräässä kirjeessään, päivätty 22.7.1922 sisarelleen, hän ker-
too: ”Eilen illalla päättyi se 131 päivää kestänyt työkausi, joka 
alkoi maaliskuun 12 p:nä ensimmäisellä esitelmällä täällä uu-
della mantereella.” 

Pitkäaikaisen rasittavan kiertomatkan jälkeen hänen oli pak-
ko jäädä levähtämään ennen paluutaan Suomeen. Tällöin hän 
vietti pari kuukautta Lännessä Kalifornian ihanalla aurinkoisel-
la rannalla. Lokakuussa 1924 hän jälleen saapui kotimaahan. 

Viimeisiä voimiaan säästämättä hän vielä kotimaassa piti esi-
telmiä matkakokemuksistaan. Eikä hän herkän velvollisuuden 
tuntonsa tähden malttanut olla lähtemättä Norjaan Valkonau-
ha-ystävilleen kokemuksiaan kertomaan. 

Kuolemansairaana hän saapui kotiin Suomeen. Hänen täytyi 
heti painua vuoteeseen - eikä hän siitä enää noussut. Hän oli 
antanut kaikkensa, hän oli loppuun asti uskollinen. - Hänen 
kaikkensa antanut sydämensä löi viimeisen kerran ja hänen pa-
lava henkensä pääsi kirkkauteen marraskuun 9 p:nä 1924.”

----------

Lähde:  Stenroth, Fanny: Muistelmieni kätköistä, Stenroth   
sukuseuran julkaisusarja 1 2019

•		Naiskohtalo	1917
•		Samasta	kodista	1918
•		Martti	Jänne	1919
•		Veripunainen	ruusu	1921
•		Frances	E.	Willard	1922
•		Kulkijoita	1923
•		Valitut	teokset,		 	

(4	osaa)	1922-34

------------
Lähde: Wikipedia
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Unenomainen matka maailman ääriin eli Ilkka ja Sami 

Salmenkiven isä-poika -matka Etelämantereelle. 

Vietimme merellä vajaan kuukau-
den. Matka 1723 nm (nautical mail 
= 1852m) eli 3191 km taittui vuon-
na 1911 rakennetulla hollantilaisel-
la kolmimastoparkilla Bark Europa. 
Tässä muutamia poimintoja mat-
kasta Kivenjuuren lukijoille. 

Lämmittelyä    
Buenos Airesissa

Lähdin matkaan Suomesta 11.1.2019 
ja tapasimme Samin kanssa Buenos 
Airesissa Argentiinassa. Sami tuli 
sinne suoraan New Yorkista.  

Kaksi päivää vietimme tässä kuu-
massa etelän pääkaupungissa laukut 
täynnä talvitakkeja, villapaitoja ja 
pipoja. Kävimme katsomassa kaikki 
keskeiset nähtävyydet. Otsani paloi 
helteessä, kun en kehdannut villapi-
poa pitää. Söimme kuuluisaa argen-
tiinalaista lankkupihviä, vähän niin 
kuin vararavinnoksi laivamatkalle. 
Buenos Airesista lensimme 14.1. 

maailman eteläisimpään kaupun-
kiin (Ushuaia).  

Laivamatka alkoi

Laivaan astuimme aurinkoisena päi-
vänä 16.1. Ushuaia Portissa. Meidät 
otti vastaan henkilökunta (17), 9 
naista ja 8 miestä. Meitä turisteja oli 
38 ja meillä oli laivassa omat tehtä-
vät. Turvallisuuskoulutus alkoikin 
saman tien. Purjehdus starttasi seu-
raavana aamuna vuonomaista Beag-
le Channelia pitkin kohti etelää ja 
tiukka koulutus jatkui aamupäiväl-
lä: kiipeilykoulutus mastoon turva-
valjailla, tutustuminen ruoriin ja 
plotterin lisänäyttöön kannella, tä-
hystystehtävät keulassa tulevien jää-
vuorien ja muun irtotavaran takia ja 
radiopuhelimen käyttö. Iltapäivällä 
on vuorossa purjeiden ja köysien kä-
sittelykoulutusta. 

Kun laivan koneet sammuttiin, 
tuli ihanan hiljaista. Vain tuulen 

suhinaa ja keulan kuohuntaa. Net-
tiyhteydet katkesivat, alkoi lepo so-
mesta.

Merisairaus vaanii

Meitä kehotettiin ottamaan meritau-
tipillerit ja työvuorot otettiin käyt-
töön. Beagle Channel jäi taakse ja 
alkoi Drake Passage. Tuuli oli Cape 
Hornin jälkeen heti yllättävän kovaa 
(27 m/s).  Vain viisi henkilöä vuoros-
samme olevista yhdestätoista kyke-
ni aamuvuoroon työhön kannelle. 
Hommat kuitenkin hoidettiin. 

Matka taittui ja työvuorot vaih-
tuivat säännöllisesti merenkäynnis-
tä huolimatta. Ongelmana monella 
oli pukeutuminen hytissä tai käytä-
vällä laivan keinuessa. Huonovointi-
suus iski juuri silloin. Ulos ei saanut 
mennä ilman turvavaljaita. Kulku 
tapahtui ohjaamon kautta, jotta voi-
tiin pitää kirjaa, kuinka monta hen-
kilöä oli kannella. Tähystysvuorossa 

Matka Etelämantereelle
Stenrothit pingviinien jalanjäljillä

teksti jA kuvAt: ilkkA sAlMenkivi (kvArtetto, h 849)

<  Ilkka (vas.)  ja Sami Salmenkivi.
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tuli todella kylmä hyvistä varusteista 
huolimatta. 

Matkan aikana ohjelmaan sisäl-
tyi useita luentoja. Niistä ensim-
mäinen oli 19.1. ja sen aiheena oli 
”Merilinnut etelämerillä.” Näimme 
myös ensimmäisen jäävuoren. 

Etelämantereen   
suojeleminen

Sunnuntaina 20.1. näimme ensim-
mäiset valaat. Ohjelmassa oli myös 
pakollinen ”IAATO briefing” eli 
ohjeistus Etelämantereen suojelusta 
ja mitä se tarkoittaa meille. Jokaisen 
tuli imuroida repun, takin ja hou-
sujen taskut sekä vetoketjut ja tarra-
kiinnitykset mahdollisista itiöistä ja 
siemenistä. Etelämantereelle ei saa 
levittää vieraslajikkeita. 

Saavuimme Greenwich saaren la-
guunaan Yankee Harbour. Kukaan 
ei nukkunut. Kaikki ihmettelivät 
maisemaa kannella. 

Maanantaina 21.1. on vuorossa 
ensimmäinen retki saareen kumive-
neillä 8 hengen ryhmissä. Saappaat 
desinfioitiin laivalla ennen kumi-
veneisiin laskeutumista. Meille an-
nettiin tiukat opastukset ja säännöt. 
Mennään jonossa. Kukaan ei lähde 
harhailemaan omia reittejään. Suo-
jaetäisyydet eläimiin on pidettävä. 
(pingviinit 5 m, hylkeet 10 m jne). 
Pingviinien kulkureittejä ei saa tuk-
kia eikä niiden pääsyä rantaan. 

Upeita elämyksiä

22.1. alkoi useiden välipysähdysten 
vaihe, jonka aikana näimme tuhan-
sia Gentoo- ja Chinstrap- ja Maca-
roni-pingviinejä sekä Weddel Seal-, 
Antarctic Fur Seal- ja Elephant Seal 
-hylkeitä, Minke- ja ryhävalaita, me-
rileopardeja ja paljon lintuja.

Kuulimme useita kiinnostavia 
luentoja, näimme merellä törröttä-
vän 150 m korkea tulivuoren sydä-

men, tutustuimme merellä Decepti-
on Island halkaisijaltaan yli 12 km 
tulivuoren kraateriin. Kohtasimme 
jäätiköitä, valtavia jäävuoria, ka-
peita salmia. Kiipesimme lumiselle 
vuorelle todella jyrkkää rinnettä. 
Paita kastui usein, mutta maisemat 
olivat huikeat. Saimme ihailla ih-
meellisintä auringonlaskua ikinä. 
Sami sai kuvattua videolle valtavan 
jäälohkareen irtoamisen. Oman 
haasteensa antoi kiipeilykoulutus 
laivan vaakasuuntaisilla puomeilla 
(Yards). Uinnin antarktisessa vedes-
sä jätin väliin. Moni kyllä kävi.

Paluu Cape Hornin kautta

Takaisin kohti pohjoista käännyim-
me 31.1. Sääennusteet lupasivat 
myrskyä. Cape Hornin ohitimme 
sunnuntaina 3.2. voimakkaassa län-
situulessa 17 m/s. Illalla laskettiin 
purjeet ja loppumatka ajettiin vuo-
nossa koneilla. Olimme Etelä-Ame-
rikan eteläkärjessä ja elossa. 
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Maanantaina aamulla 4.2. luotsi 
nousi laivaan. Oli tuuleton, aurin-
koinen, kesäinen päivä. Ankku-
roimme Beagle kanavan Harberton 
lahdelle. Rantauduimme kumive-
neillä ja tutustuimme maailman 
suurimpaan yksityiseen valasmu-
seoon. Patikoimme, lounastimme 
pikku ravintolassa ja avasimme il-
maisen wifin. Some- loma päättyi. 
Lähetimme kuvia kotiin. Jäähyväis-
ten aika oli laivalla 6.2., kun saa-
vuimme Ushuaiaan. 

Oppia saunomiseen

Ushuaiassa meille Samin kanssa 
sattui pieni kulttuurikriisi. Halu-

simme saunoa hotellin saunassa. 
Emme löytäneet löylyvettä ja siksi 
Sami haki sitä juoma-automaatista 
muutaman kupillisen. Niillä saim-
me pienet löylyt. Parin episodin 
jälkeen lopulta paikalle saapui itse 
hotellin johtaja kertomaan, että 
kiukaalle ei saa heittää vettä. Se on 
sähkölaite ja näin ollen vaarallista. 
Eivät auttaneet meidän perustelut 
Suomen saunakulttuurista.   

Lento Buenos Airesiin lähti Us-
huaiasta torstaina 8.2. Buenos Aire-
sissa tiemme taas erkanivat ja Hel-
singissä olin seuraavana päivänä. 
Sami lensi New Yorkiin. 

Kiitos Sami hienosta isä-poika 
-seikkailusta. 

Chinstrap Penguin

 Ryhävalas. Kuva: Sarah Gerats (matkanjohtaja)

White chapped Albatros

Gentoo Penguin: Vanhemmat ja kaksi 
poikasta.

Tee	nojatuolimatka	
ja	katso	video	(6.37):	

http://bot.fi/2ywz
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Fanny Stenrothin muistelmissa on 
vahva hengellinen pohja, jonka hän 
on perinyt sekä isänsä että äitin-
sä puolelta. Vahva usko Jumalaan, 
velvollisuuden tunto ja kuuliaisuus 
luovat hienon kuvan hänestä. Muis-
telmissa aukeavat lämminhenkiset 
kuvaukset hänen läheisistä, heidän 
elämästä sekä omasta työurasta voi-
mistelunopettajana Heinolan semi-
naarissa. 

Fanny Stenroth kirjoitti 220 sivua 
käsittävät muistelmansa 83-vuotiaa-
na. Hänen muistinsa oli hyvin tal-
lella. Tarkkana ihmisenä hän teki 
vielä suuren työn tarkistamalla eri 
tietolähteistä sukulaistensa henkilö-
tiedot. 

Omaan sukuhistoriaansa, perhet-
tään ja koulunkäyntiään hän kuvai-
lee 90 sivulla, voimistelunopettajau-
rastaan ja elämästään Heinolassa 
hän kertoo 80 sivulla. Muistelmi-

Fanny Stenrothin 
muistelmat 
julkaistu sukuseuran nettisivuilla

Fanny Stenrothin (Kvartetto, H684) muistelmat ”Muistelmieni  

kätköistä” ovat luettavissa osoitteessa www.stenrothsukuseura.net. 

Sisältö on kiinnostavaa suvun jäsenien lisäksi myös suomalaisen 

urheilun ystäville, sillä Fanny kuului suomalaisen naisvoimistelun 

uranuurtajiin. 

en loppuosassa ovat laajat kuvauk-
set opinto- ja virkistysmatkoista eri 
puolilla Eurooppaa, joita ei kuiten-
kaan ole otettu julkaisuun mukaan. 

Perhepiirin kuuluisia  
merkkihenkilöitä 

Fannyn lapsuuden ystäviin kuului 
Janne Sibelius, josta saamme lukea 
osana tätä artikkelia. Toinenkin 
suomalainen merkkihenkilö kuului 
Fannyn perheen elämään. Fanny 
kertoo, että hänen nuoremmasta 
veljestään kehittyi koulupoikana 
etevä voimistelija ja urheilija. 

Hämeenlinnan normaalilyseota 
käydessä jäivät häneltä läksyt mo-
nesti unhoon urheiluharrastusten 
tähden. Hänen huonetoverinaan 
asusti koulupoika Juho Kustaa 
Hellstén, joka usein luki ääneen läk-
syt Fannyn veljen levähtäessä urhei-

MUISTELMIEN KÄTKÖISTÄ -julkaisu 
on	Stenroth	sukuseuran	ensimmäinen	
julkaisu	ja	se	on	luettavissa	vain	säh-
köisessä	muodossa.	Tekstin	siirtämi-
nen	tietokoneelle	on	ollut	iso	urakka,	
koska	teksti	oli	hentoa,	vaaleaa	ja	
epätasaista.	Skannerin	lukuohjelma	
ei	kyennyt	sitä	lukemaan	ja	teksti	
jouduttiinkin	kirjoittamaan	kokonaan	
uudelleen.	

Kirjoitustyöstä	vastasivat	Marjatta		
Salonen	ja	Theo	von	Bell.

luponnistustensa jälkeen. Tämä en-
tinen ahkera koulupoika on meille 
kaikille suomalaisille tunnettu val-
tiollisesti ansioitunut valtioneuvos, 
tasavallan presidentti J.K. Paasikivi.

teksti: MArjAttA sAlonen 
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Sibelius	tuttu	lapsuuden	ajoilta
”Hämeenlinnassa	jouduimme	asumaan	lähellä	sitä	
taloa	missä	tohtori	Sibelius´en	perhe	asui.	Me	lapset	
teimme	tuttavuutta	keskenämme	ja	vanhempamme	
seurustelivat	samoin.	Tohtori	Sibelius	oli	jo	silloin	itse	
kuollut.	

Janne	ei	vaan	pitänyt	sormiharjoituksista	ja	sen	sem-
moisista,	vaan	soitti	pianolla	omia	mielitekojaan.	Täti	
Julian	(Borg)	täytyi	aina	välillä	varoittaa,	että	Janne	
seuraisi	nuotteja,	eikä	unohtuisi	haaveilemaan	ja	soit-
telemaan	omia	mielikuvitusaiheitaan.	Vaikkapa	hän	ei	
pitänyt	pianon	soitosta,	niin	viulu	sen	sijaan	herätti	hä-
nessä	rakkautta.	Myöhemmin	hän	sitten	rupesi	toden	
teolla	harjoittamaan	viulunsoittoa.	

Pieni,	vilkas,	lahjakas	ja	mielikuvitusrikas	poikanen	
Janne	piti	meitä	usein	jännityksessä,	kun	kertoi	meille	
ylen	ihmeellisiä	kaskujaan.	Ehkäpä	useimmat	olivat	
hänen	itsensä	samassa	tuokiossa	sepittämiä.	Kun	Janne	
oli	mukana,	olivat	leikitkin	erikoislaatuisia.	Usein	Janne	
johti	leikkiä	ja	leikin	välisinä	aikoina	hän	kertoili	Loviisan	
lahden	rannalla	olevasta	Svartholman	linnanrauniois-
ta	ja	saariston	kauniista	luonnosta.	Jannehan	oli	suuri	
luonnon	ihailija.	Me	olimme	silmänä	ja	korvana	hänen	
kertoessaan	näkemisiään.	

Äitini	piti	paljon	sydämellisestä,	avomielisestä	Jannesta.	
Usein	hän	seisoi	keittiössä	äidin	ruokakaapin	ääressä	
nauttimassa	äidin	hänelle	varaamaan	hyvää.

Muistan	miten	iloinen	Janne	oli	päästyään	ylioppilaak-
si.	Hän	oli	niin	riemuissaan	siitä,	että	hän	nyt	vihdoin	
saisi	kokonaan	antautua	musiikille.	Hän	kertoi	silloin,	
miten	hän	oli	ollut	jännittynyt	tutkinnoilla	Helsingissä.	
Oltuaan	tutkinnolla	professori	Collianderin	luona,	hän	
oli	heti	professorilta	kysynyt	oliko	tullut	hyväksytyksi.	
Professori	oli	ystävällisesti	vastannut	myöntävästi	ja	
kehottanut	hänen	rauhallisesti	syömään	päivällisensä	
kaikkien	tutkintojännitysten	jälkeen.	Tämä	olikin	viimei-
nen	tutkinto.	

Tarvinneeko	tähän	lisätä,	että	Janne	kohteliaana	gentle-
mannina	kauniisti	kumarsi	kiittäen	ystävällistä	profes-
soria.” 
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Viime kevään Kivenjuurissa paljastin kolmen H:n salaisuuden. Kar-
jalan kauraleivän teko oli helppoa, hyvää, halpaa. Nyt kysyn, millais-
ta ruokaa tekisit, jos keittiön työpöydällä olisi raaka-aineina:

Kaksi pakettia pakasteherneitä, 2,5 desiä raastettuja porkkanoita, iso 
sipuli silputtuna, paketti amerikanpekonia, kouranpohjallinen salviaa, 
timjamia ja merisuolaa. 

Jokaisella lukijakokilla lienee nyt päässään hahmotelma, mitä mai-
nituista raaka-aineista voisi saada aikaan. Ehkä uunissa haudutettuja 
pekonivihannesnyyttejä?  Ehkä rapeita pekoneita ja kasvisyrttipyret-
tä? Pekonilie messä höyrytettyjä kermayrttivihanneksia? 

Lentäköön luovuutenne edelleen ja maistukoot annokset ruoka-
pöydissänne! 

Opetan teille nyt ranskalaisen Saint Germain -keiton reseptin, jon-
ka löysin norjalaisen Annamarta Borgenin (1913–1988) Minun yrtti-
ni -kirjasta. Se ilmestyi norjaksi 1973 ja suomeksi 1977. Kirjailija 
kuvasi houkuttelevasti: ”Jos on yhdenkin kerran syönyt tätä keittoa, sen 
muistaa ikänsä kaiken.” 

Olen valmistanut keittoa ohjeen mukaan ehkä parikymmentä ker-
taa. Kaikki raaka-aineet ovat halpoja. Ne ostettuasi siirryt kalliille 
jaksolle. Tarvitset nimittäin kolme tuntia aikaa, ja tunnetusti aika 
on rahaa. 

1) Laske kattilan pohjalle viitisen senttiä vettä, kiehauta ja upota 
herneet, porkkanat, sipulit, yrtit, suola ja pekoni. Vähennä levyn 
lämpötilaa niin, että neste on kiehumisen ja hautumisen rajoilla. Li-
sää vettä sitä mukaa kun siitä haihtuu. Pian keittiöön leviää viheliään 
pisteliäs haju yrteistä. Älä pelkää, älä hätkähdä äläkä tee mitään. Se 
kuuluu asiaan, sillä melko pian haju taipuu ihanaksi, makeaan vivah-
tavaksi, täyteläiseksi tuoksuksi. Kts. kuva 1.

2) Kolmen tunnin kuluttua alkaa vaihe numero kaksi. Annamar-
ta Borgen ohjeisti yllättävästi: ”Nosta pekoni keitosta ja pane se koi-
rankuppiin. Kaikkien talon asukkaiden pitää saada syötävää.” Kun 
koira on ruokittu, kattilan raaka-aineet hurautetaan tehosekoittimes-
sa tai jos haluaa saada samettisen lopputuloksen, ainekset hierotaan 
siivilän läpi. Niin minä teen. Lisävaiva on vähäinen. 

3) Kolmas ja viimeinen vaihe ratkaisee lop-
putuloksen. Sose nesteytetään. ”Kaada seos 
takaisin kattilaan. Lisää lämpöä ja kaada keit-
toon kuumaa lihalientä tai vettä. Kiehauta 
kunnolla. Keiton pitää olla melko paksua. 
Vatkaa joukkoon 2 ½ dl kermaa.” 

Makutaitoinen kokki lorauttaa sekaan vielä 
sopivasti sherryä, valkoviiniä tai riisiviiniä, ku-
ten Borgen. Lopuksi suolan tarkistus ennen 
ruokailun aloittamista. 

teksti: tiMo siukonen  
kuvAt: kAArinA WilskMAn

Taikatemppu 
pakasteherneistä 

Reseptiä testattiin päätoimittajan koe keit
ti össä. Vahva suositus. 



        Kivenjuuret	1/2019	| 1514 |	Kivenjuuret	1/2019 	 	 	 	 	 													         Kivenjuuret	1/2019	| 15

Tulevaisuudentutkija Risto Linturin mukaan 

kohta suuria muutoksia tulossa
Kun sukumme aktiiviset tutkijat ja 
tietäjät tutkivat menneisyyttä, Sa-
ra-sukuhaaraan kuuluva tulevaisuu-
dentutkija, diplomi-insinööri Risto 
Linturi (62) (Intermezzo 4614) tut-
kii tulevaisuutta, jota on tutkinut jo 
40 vuoden ajan. 

Hänen mukaan elämämme tulee 
muuttumaan yhden vuosisadan ver-
ran seuraavien 20 vuoden aikana. 
Näin hänen näkemyksistään ker-
rotaan Katja Alajan uunituoreessa 
artikkelissa Helsinki-lehden nume-
rossa 1/2019.

Risto Linturi on tutkinut radikaa-
lien teknologisten muutosten vaiku-
tusta yhteiskuntaan. Nyt tämän työn 
tulokset ovat nähtävillä tulevaisuus-
valiokunnan tilaamassa raportissa 
”Suomen sata uutta mahdollisuutta 
2018-2037”, jonka Linturi valmisti 
yhdessä Osmo Kuusen kanssa. Ra-

portti valmistui keväällä 2018. Sen 
laatimiseen meni viisi vuotta, jonka 
aikana tutkijat perehtyivät 1600 tut-
kimukseen. Näin Linturi kertoo.
* Teknologia kehittyy huimaa vauh-
tia, mikä tulee muuttamaan elinta-
pojamme. Tulevaisuuden kodissa on 
pehmustettu huone, jossa ihminen 
laittaen laajennetun todellisuuden 
lasit silmilleen voi olla virtuaalises-
ti kosketuksissa toisiin ihmisiin tai 
tehdä toisten kanssa yhteisiä asioita.
* Herää kysymys paljonko ihminen 
liikkuu kotoaan, sillä sähköllä toi-
miva robottitaksi tuo tavarat hel-
posti ja edullisesti kotiin.
* Kännykän tyyppisellä laitteella 
voi ottaa selvää, onko kurkkukipu 
bakteerin, viruksen vaiko jonkun 
muun syyn aiheuttama. Nyt on jo 
kehitetty laite, joka tunnistaa 34 eri 
tautia.

* Autokanta supistuu ja tulevaisuu-
dessa auto on robotisoitu sähköau-
to. Raportin mukaan autokanta vä-
henee kolmesta miljoonasta yhteen 
miljoonaan.
* Kun autokanta ja lentoliikenne 
vähenevät, jää tyhjiä halleja ja varas-
totiloja. Linturin mukaan näihin 
tiloihin voidaan perustaa sisävilje-
lylaitoksia, jolloin kaupunkilaiset-
kin voivat itse kasvattaa ruokansa.

Risto Linturi painottaa omakoh-
taista sopeutumista uusiin asioihin, 
jolloin muutoksia ei tarvitse kohda-
ta pakonomaisesti. Muutosten tiellä 
sekä yksityisten ihmisten että opet-
tajien ja yritysten täytyy uudelleen 
kouluttaa itseään, jotta he oppisivat 
ymmärtämään kokonaiskuvaa maa-
ilmasta paremmin.

Marjatta Salonen

Otamme osaa suruun

Perheuutisia

Aamos Suomela 1925–2018
Kuvaamataidon opettaja, kuvatai-
teilija ja taidekriitikko Aamos Suo-
mela kuoli 28.9.2018 Helsingissä 
93-vuotiaana. Hän oli syntynyt Ka-
lajoella 7.4.1925. Hän kuului Hen-
rikin sukuhaaraan vaimonsa Eva 
Pirkko Deinertin (Intermezzo Taulu 
2398) kautta.

Suomela valmistui 1952 Ateneu-
min taidemuseon yhteydessä toimi-
neen taidekoulun priimuksena ja 
tuleva vaimo Eva Deinert toiseksi 
parhaana. Opetustyö vei Suomelan 
ensin Seinäjoelle, ja sieltä Mikke-

liin ja Hämeenlinnan kautta Hel-
sinkiin. Samalla hän toimi öljymaa-
lausohjaajana ja kuvataiteilijana.

Suomelaa on luonnehdittu tai-
teilijana sivistyneeksi humanistiksi, 
joka arvosti modernin taiteen es-
teettisiä perinteitä. Hän myös kuvit-
ti nuorten ja lasten kirjoja ja kirjoit-
ti satukirjan ja runokokoelman sekä 
Oulun maakunta-arkistolle lahjoite-
tun kulttuurihistoriallisesti arvok-
kaan ajankuvauksen, joka perustui 
Suomelan perheen sota-ajan ja so-
dan jälkeisten vuosien kirjeenvaih-
toon. Hän toimi myös oululaisen 

sanomalehti Kalevan kuvataidekrii-
tikkona Helsingissä yli 20 vuotta.

Suomela kunnostautui myös 
yleisurheilussa voittamalla samana 
vuonna kahdeksan Oulun piirin-
mestaruutta Putaan Veikkojen vä-
reissä pikamatkoilla ja pituushypys-
sä, joista puolet nuorten sarjassa. 
Hän oli mukana olympiavuonna 
1952 soihtuviestissä. 

 
- Teksti on lyhennelmä Aamos Suome-
lan pojan Jukka Suomelan Helsingin 
sanomiin kirjoittamasta muistokirjoi-
tuksesta. 
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Mikael Palola 
mukana sote-uudistuksessa
Mikael Palola (Kvartetto, N 538) on 
toiminut Keski-Suomen maakunta-
valmistelussa vastuuvalmistelijana. 
Siihen hänellä on erinomainen 
tausta, sillä aikaisemmin hän on 
vastannut viiden kunnan sosiaali- 
ja terveyspalveluiden yhdistämisestä 
(SoTe kuntayhtymän ja Saarikka). 

Palola korostaa, että meidän ei 
tarvitse yksittäisinä kansalaisina olla 
huolissamme, vaikka hallintouudis-
tus ei tällä(kään) kertaa onnistunut. 
Suomessa on edelleen todella hyvät 
julkisesti järjestetyt ja rahoitetut pal-
velut. Mutta pitkällä tähtäimellä on 
tärkeää, että myös hallinto onnistu-
taan muokkaamaan tämän päivän ja 
ennen kaikkea tulevaisuuden tarpei-
den mukaiseksi.

”Kansalaisten yhdenvertaisuus, pal -
ve  luiden saavutettavuus, hyvinvoin ti- 
ja terveyserojen kaventaminen sekä 
julkisen talouden hallinta ovat edel-
leen ajankohtaisia ja tärkeitä tavoit-
teita”, Palola toteaa. ”Korostaisin 
myös kansalaisten aseman ja itsemää-
räämisoikeuden vahvistamista.”

Nykyjärjestelmässä  
ongelmia 
Järjestämis- ja rahoitusvastuun koko-
aminen nykyistä laajemmille väestö-
pohjille olisi Palolan näkemyksen 
mukaan ollut tärkeää. Nykymallissa 
kokonaisvaltaisuus ja rahojen tar-
koituksenmukainen kohdentami-
nen on vaikeaa, kun niihin liittyvät 
valta ja vastuu jakaantuvat useille 
organisaatioille. 

Maakunnat olisivat voineet huo-
lehtia sote-palveluista kokonaisval-
taisesti, kohdentaa rahat tarkoituk-
senmukaisesti, siirtää painopistettä 

ja resursseja erityistasolta perusta-
solle ja korjaavista palveluista en-
nalta ehkäiseviin palveluihin, huo-
lehtia palvelu- ja hoitoketjuista.  

Valmistelun opetukset
Uudistuksen jatkotyöstä Palola 
toivoo, että poliittisten päättäjien 
ja viranhaltijavalmistelijoiden roo-
lit olisivat selkeämmät. Puolueiden, 
hallituksen ja eduskunnan tulisi 
asettaa tavoitteet ja peruslinjaukset 
ja virkamiesten valmistella niiden 
pohjalta laki- yms. esitykset. Nyt 
nämä roolitukset tuntuivat vähän 
menneen sekaisin. 

”Kokonaisuudesta muodostui 
myös ehkä vähän liian suuri. Ehkä 
olisi jatkossa syytä edetä pienem-
pien kokeilujen kautta. Kunnissa ja 
kuntayhtymissä oli pakko jättää to-
teuttamatta paljon välttämättömiä-
kin kehittämisinvestointeja, kun 
odoteltiin kokonaisuudistusta.”

Lupaavia kokemuksia

Valmistelun aikana ministeriön ja 
maakunnan viranhaltijat, kunnat 
ja muut sote järjestäjät sekä yrityk-
set ja järjestöt lähentyivät toisiaan. 
Löydettiin uudenlaisia yhteistyöta-
poja mm. sosiaalipalveluiden ja työ-
voimapalveluiden kesken.

- ”Valinnanvapauden ’uhka’ käyn-
nisti julkisissa toimijoissa uuden-
laisen kulttuurin. Niissä on alettu 
pohtia, miten asiakaskokemusta 
voitaisiin parantaa niin, että asiak-
kaat valitsisivat ne jatkossa. Niissä 
on tähän asti usein enemmänkin 
tuskailtu asiakasmäärien kanssa,” 
miettii Palola pilke silmäkulmassa.

 Kaarina Wilskman

Onnittelemme
FT Moira von Wright (Kvartetto, K 
153) aloittaa Åbo Akademin rehtori-
na 1.8.2019. 

Hänen akateeminen uransa on si-
joittunut Ruotsiin. Viimeksi hän on 
toiminut mm. professorina ruotsalai-
sen Ersta Sköndal Bräcke högskola 
-korkeakoulun tutkijakoulutusohjel-
massa ”Människan i välfärdssamhäl-
let” (Ihminen hyvinvointiyhteiskun-
nassa). 

Osmo Kurki (Kvartetto, N 1052) on 
nimitetty Laukaa-Konnevesi -paikal-
lislehden päätoimittajaksi.

Aaro Sariola (Kvartetto, H 839) on 
ollut mukana joukkueessa, joka voit-
ti Helsingin kaupungin, Elisan ja 
Nokian yhteistyössä muotoilualan 
asiantuntijajärjestö Ornamon kanssa 
järjestämän kilpailun, jossa etsittiin 
tyylikästä mallia Helsinki 5G -tukia-
semille ja –verkkoympäristölle. 
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— TERVETULOA MUKAAN SUKUSEURAN TAPAHTUMIIN —

Stenrothien sukuretki historialliseen ja tunnelmalliseen 
Fiskarsiin lauantaina 11.5.2019

Yhteiskuljetus pikkubussilla lähtee klo 9 Kiasman edestä

OHJELMA 
10.00	–	10.45	|		AAMUKAHVI Fiskarsissa leipomo  

Backersissa.	Leipomo	on	matkan	varrella	os.	Borgbyn-
tie	2,	n.	3	km	ennen	Fiskarsin	kylää	Pohjan	suunnasta.

11.00	–	12.00	|		VIERAILU	Paateron	keramiikkaverstaassa	
• Anneli ja Risto Paatero (Intermezzo, H1613) kertovat  

keramiikan valmistuksesta
• Riston sisar Eila Passoja (H1617 ) valottaa Walldén -  

Paatero sukuhaaran Stenroth-yhteyksiä 

12.00	-	13.00	|		TUTUSTUMINEN	Fiskarsin	keskustaan	
omatoimisesti	

13.00	-	14.00	|		LOUNAS	Kuparipajassa,	jossa	ohjelma	
jatkuu	

14.00	-	15.00	|		FISKARS	ENNEN	JA	NYT 
• Stenroth-Vallonit Fiskarsin rautaruukissa
• Asiantuntijana fil.tri Kenneth Silver, Fiskars museo, 

Suomen Vallonit puheenjohtaja

 

Stenroth sukuseura ry:n  ylimääräinen kokous 
järjestetään lauantaina 12.10.2019 klo 13

Ravintola	White	Ladyssa,	Mannerheimintie	93,	00270	Helsinki

KOKOUKSESSA	KÄSITELLÄÄN	SEURAAVAT	ASIAT

Kutsu

Kokouksen	yhteydessä	kerrotaan		
sukuseuran	dna-tutkimuksista.	

Asiasta	tiedotetaan	lisää	sukuseuran	
verkkosivuilla.

Tervetuloa!
Hallitus

AAMUKAHVIN	JA	LOUNAAN	jokainen  
maksaa	itse	paikan	päällä.	Herkullinen		
maalaisbuffet	25	e.	

ILMOITTAUTUMINEN	3.5.	mennessä		 	
os.	jan.sundman@pp3.inet.fi	tai	
puh.	040	835	7397.	

KULJETUS	pikkubussilla	Helsingistä,	mikäli	
osanottajia	on	16.	Lähtö	Kiasman	edestä		
klo	9.	Bussimaksu	25	euroa	maksetaan		
kuljettajalle.

1
2
3

Sukuseuran	toimintakausi	muutetaan	tilikau-
den	mukaisesti	kalenterivuodeksi.§	21

Sääntömääräisestä	vuosikokouksesta	ilmoite-
taansähköpostilla,	sukuseuran	verkkosivuilla	
tai	Kivenjuuret-lehdessä.§	22.

Valitaan	hallituksen	jäsen	eronneen		 	 	
Risto	Ikäheimon	tilalle.
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TORSTAI	29.8.2019		
9:45	–	10.10		 Länsisatamassa	nousemme	Tallinkin		 	

		 MegaStar	laivaan	

12.30	 Saavumme	Tallinnaan,	josta	ajamme	Riikaan		 	
Pärnun	kautta.	Pärnussa	on	lounas*.	

Saavumme	Riikaan	noin	klo	18.30.	Hotellimme	on	Radis-
son	BLU	Daugava,	Väinäjoen	rannalla	vajaan	kilometrin	
etäisyydellä	Riian	vanhasta	kaupungista.		

Illalla	kokoonnumme	vielä	iltapalalle*	ja	opas	kertoo	
matkaohjelmasta	ja	kyselee	toiveita.	

PERJANTAI	30.8.2019
Päivän	teemana	Riian	monet	nähtävyydet:	Vanhan	kau-
pungin	aarteita,	Pietarin	kirkko	torneineen,	Miehitys-	
museo.	Tutustumista	kiertoajelulla	ja	kävelyretkellä.		
Sään	salliessa	Kanavaristeily	Jokiveneellä,	kesto	1	tunti.	
Päivän	lounas	oppaan	suosittelemassa	paikassa,	lounas	
maksetaan	ravintolassa*.	

Upea kulttuuri- ja historiamatka Riikaan 29.8.–1.9.2019

LAUANTAI	31.8.2019	
Päivän	teema	on	Riianlahden	alue	ja	suomalaisia	kosket-
tava	historia	ja	suvut	siellä.	Pysähdymme	mm.	Jääkäri-
pataljoona	27:n	muistomerkillä.	Jurmalassa	katsomme	
idyllisiä	pitsihuviloita	ja	Riianlahden	seutua.	

19:00		alkaen	Hotelli	Daugavan	ravintola	Panoramassa	on	
ryhmämme	illanvietto.	Keskustelemme	suvuista	
ja	nautimme	illallisen.	Yhteinen	menu,	jossa	huo-
mioidaan	etukäteen	ilmoittautumisen	yhteydessä	
saadut	allergiatiedot.	Illallinen	sisältyy	matkapa-
ketin	hintaan.

SUNNUNTAI	1.9.2019,	PALUUMATKA	 
11:30		|		Lähtö	hotelli	Daugavan	edestä.	Bussi	ajaa	torstain	

saapumisreittiä	pitkin,	katselemme	samalla	näh-
tävyyksiä.	Tauko	Latvian	rajalla,	jossa	mahdolli-
suus	ostoksiin.	

	 Tallinnan	satamassa	meidän	pitää	olla	klo	18:30,	
MegaStar	lähtee	klo	19:30	ja	saapuu	Länsisata-
maan	klo	21:30.	

>> Matka taittuu Ikaalisten bussilla, jossa on 
suomalainen kuljettaja ja suomen kieltä puhuva 
opas koko matkan ajan.

KOKO	MATKAPAKETTI	550	euroa	
Hinta	sisältää bussi-	ja	laivamatkat,	majoitukset	2	hh	huoneissa,	
buffet	aamiaiset,	ohjelmaan	merkityt	päiväretket	sisäänpääsyi-
neen,	lauantain	illanvieton	ja	illallisen	Panoramassa,	oppaan		
palvelut.	Hinta	1hh	huoneella	640	euroa.

Lisäksi	maksetaan	erikseen,	jos	ne	toteu-
tuvat:	Jokiristeily	20	euroa	ja	oopperailta	
noin	45	euroa.	Tähdellä	*	merkityt	lou-
naat	maksetaan	ravintoloissa.	
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Jäsenmaksu 2019

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

Merkitse	viestitilaan	jäsenten	nimet	
ja	osoite	sekä	maksuvuodet.		

Jäsenmaksu	2019	on	20	€/vuosi,	
nuorisojäsen	0	€.	

Voit	maksaa	samalla	myös	vuoden	2018	
maksun,	jos	se	on	vielä	maksamatta.	

Sukuseuran	sääntöjen	mukaan	jäsen,	
joka	ei	ole	maksanut	jäsenmaksuaan	

kahteen	vuoteen,	katsotaan	eronneeksi.

Suunnittelemme jälleen suvun yhteistä 

ADVENTTI-TAPAHTUMAA 

Tapaamme	23.11.2019	klo	14	-	16
Kallion	kirkon	tiloissa	Helsingissä.

Seuraa	sukuseuran	nettisivuja	ja	sähköpostiasi,		
saat	tarkempaa	tietoa	alkusyksystä	

Perustamme nettiin 
TAPAHTUMAKALENTERIN 

ONKO TIEDOSSA 
vaikkapa	huipputaiteilijan	taidenäyttely,	
harrasteatterin	esitys	tai	innostuneen		 	
kuoron	konsertti?

Ilmoita	suvun	esiintyvien	taiteilijoiden		 	
tapahtumista	nettisivuillemme	

www.stenrothsukuseura.net
Lähetä	tiedot:	
marjatta.salonen@welho.com

> >  Tervetuloa mukaan antoisalle matkalle  avoimin mielin innostuen!Upea kulttuuri- ja historiamatka Riikaan 29.8.–1.9.2019

MATKALLE	ILMOITTAUTUMINEN	JA	MAKSAMINEN:
Innostu,	motivoidu	ja	ilmoittaudu	heti.	Ryhmässä	on	paikkoja		
rajoitetusti.	

ILMOITTAUTUMISVIESTIISI	LIITÄT	MUKAAN:	
- ilmoittautujan/ilmoittautuvien nimet, yhteystiedot,  

syntymäajat (ppkkvv) ja kansalaisuus 
- matkan maksajan yhteystiedot 
- majoitustiedot 2hh vai 1hh huone ja huonekaverisi   

nimi ja syntymäaika 
- mahdolliset ruoka-aineallergiat
- kiinnostuksesi Jokiveneristeilylle perjantaina päivällä (säävara-

us, ratkeaa torstaina Riiassa) ja oopperailtaan Latvian  Ooppe-
rassa, perjantaina tai lauantaina klo 19 – 22. 

Oopperan	esityksestä	ja	ajankohdasta	kerrotaan,	kun	se	on	tie-
dossa	toukokuussa.	Lippuvaraukset	nimelläsi	maksat	loppulaskun	
mukana.	Ilmoittaudu	jo,	jos	haluat	osallistua	”ilman	muuta”.	Suosi-
tellaan	osallistumista,	maailmankuuluun	Latvian	oopperan	raken-
nus	on	jo	nähtävyys	sinällään!		

ILMOITTAUTUMISVIESTISI	JÄLKEEN   
saat	maksutiedot,	joilla	maksat	
- alkuvarausmaksusi 100 euroa    

25.6.2019 mennessä ja 
- loppulaskusi 25.7.2019 mennessä. 
Ilmoittautumisella	varaat	paikkasi,	alkuvaraus-
maksulla	vahvistat	paikkasi	ja	loppulaskulla	
vahvistat	matkasi	lopullisesti.	Ole	hyvä	ja		
noudata	eräpäiviä,	kiitos.	

Matkalla	tarvitset	voimassa	olevan	passin		 	
tai	EU:n	hyväksymän	henkilökortin.

Tarkemmat	ohjelmatiedot	ja	muut	ohjeet		 	
kesäkuussa.	

Ilmoittautumiset,	toiveet,	viestit	ja	kyselyt		
ryhmämatkan	järjestäjälle	
jan.sundman@pp3.inet.fi  
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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.   

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

Osta Stenrothien sukutietoutta

TILAUKSET: 
jan.sundman@pp3.inet.fi 
tai puh. 040 835 7397

Intermezzoja on vielä runsaasti jäljellä.   
Sen sijaan Kvartetto-kirjoja on rajoitetusti. 
Sukukirjat ovat mainioita lahjoja.

Suuressa Intermezzo - Stenrothien välisoitto –su-
kukirjassa on yli 40 000 nimeä ja hienot kirjoitukset 
suvun tärkeistä ihmisistä. Toimittaja Timo Siukonen. 
Jyväskylä 2006. Hinta 50 euroa sis. postimaksun.

Neliosaisessa Stenrothien Kvartetto –sarjassa 
on Katarinan, Henrikin, Saran ja Nilsin uudistetut 
sukukirjat. Jokaisessa kirjassa on kertomuksia suku-
haaransa ihmisistä. Tunnettujen henkilöiden lisäksi 
saadaan tietoja aivan tavallisistakin per-
heistä ja heidän kohtaloistaan. Jokaisen 
kirjan alussa on Erikin tarina. Toimittaja 
Liisa Sjöblom. Helsinki 2014

KVARTETTO 
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.


