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SUURSUOSIO 
Suomenlinnan sukukokoukseen tulossa ennätysjoukko 
Vänrikki Erik Stenrothinjälkeläis
ten sukukokoukseen Suomenlin
nassa 10. kesäkuuta2000 on tu
lossa ennätyksellinen osallistuja
joukko. Elokuun loppuun mennes
sä ennakkoilmoittautuneita oli yli 
400: aikuisia 349 ja lapsia 68. 

Sukutoimikunta päätti lokakui
sessa kokouksessaan, että j äij es
tämmetiiliholvisessa Tenalji von 
F ersenin salissa kaksi erilaista juh
laa. Toinen on ratkiriemukas las
tenjuhla ja toinen kulttuuripitoinen 
varttuneiden juhla 

Päivä alkaa Suomenlinnan kir
kossakello 11. Senjälkeen on 
kolmestaneljään tuntiin aikaa su
kulaisten tapaamisiin ja ruokailuun. 

Lastenjuhlaalkaakello 14jaai
kuistenkello 15.30. Siinä välissä 
on mehukekkerit. 

Sukuseuraaja luottamushenki
löidenvalintaa käsittelevä kokous 
alkaakahvienjälkeenkello 17. 

Tulevien sukupolvien kannalta 
ratkaisumme on tärkeää: jatkam
meko epävirallisesti vaijfujestäy
dymmekö yhdistykseksi. Kum
mallakin muodolla on etunsa ja 
haittansa 

Sääntöehdotusta miettinyt työ
ryhmä puheenjohtajansa, varatuo
mari Aarne Sariolanjohdolla pää
tyi esittämään yhdistyksen perus
tamista 

Sukukousta valmistelee oma 

Stenrothien vanha 
sukuarkku ja muita 
tavaroita näyttelyyn 
Kovia kysymyksiä: kulkiko oheinen puu
arkku suvun kantaisän vänrikki Erik Sten
rothin mukana Noljan sotaretkellä 1718, 
hankkiko hän sen vastamyöhemmin eläke
päinään, tuliko arkku sukuun hänen pojal
leen, kirkkoherrraHenrik Stenrothille (1727-
1774) tai vasta tämän pojalle, Parkun 
kartanon isännälle, majuri Peter Reinhold 
Stenrothille (1769-1838)? 

Arkun pohjaan on kaiverrettu vuosi 1778. 
Mitä se tarkoittaa? Näyttäisi siltä, että se ei 
kuitenkaan ole valmistumisvuosi. 

Arkku on tallessa majurin pojan pojan 
tyttären Nelly Stenrothin sukuhaaralla,ja 
rouva Maj Forsman-Vakio on luvannut sen 
sukujuhlan näyttelyyn yhdessä 
muukalaislegionan Iuutantin Adi Stenrothin 
kunniamitali en kanssa 

Onko sinulla vanhaa sukumateriaalia? Ota 

työryhmänsä von Beliin sukuhaa
raan kuuluvan Seija Tikkasen ve
tämänä. Ohjelman, näyttel)jen ja 
satojen yksityiskohtien rakentelu 
on käynnissä. 

Itse sukujuhlan onnistuminen 
edellyttää kymmeniä vapaaehtoisia 
neuvontaa, opastusta, järjestyksen 
pitoa, lastenhoitoa ja esiintymisiä 
varten. Ilmoittautua voi Seijalle. 

Tärkeä tehtävä odottaa esimer
kiksi suvun vantteria nuoria mie
hiä Tenlaji von Ferseniin mahtuu 
yhdellä kertaa 244 henkeä. Osan
ottajien siirtyminen paikasta ja sa
liin sijoitettavan juhlaväen ohjaa
minen oikeaan paikkaan sujuu 
parhaiten ohjatusti. 

yhteys sukukokouksen järjestäjiin! Stenrothin sukuarkku on yli 200 vuotta vanha. 
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Kenen sukuun? 
SUOMEN SUKUTUTKIMUSSEURAN toiminnanjohta
ja LeifMether kysyi minulta syksyllä seuran kirjastossa, 
kenen sukuun minä kuulun. Ensi kuulemaita lausahdus tun
tui hassulta, mutta keskustelu toi esiin kiinnostavia ajatuksia 
eikä vastaus lopulta ollutkaan itsestään selvä. 

Jäin kiikkiin. Enhän minä tutki sukunimeni mukaista Siuko
sen sukua, en äitini Sarioloita, en isän äitini Quickejä, vaan 
äidin äitini Stenrotheja. Miksi valitsit Stenrothit, Mether jat
koi. Selitys löytynee kysynnän ja tarjonnan laista. Mänty
harjun sukukokous 1996 antoi sopivan potkun työlleni. 

Kenen sukuun Sinä kuulut ja miksijuuri siihen? 

0 00 
MIETITÄÄNVÄHÄN teoriaa. Noin 280 vuotta sitten 
jossain Keski-Suomessa, melko varmasti Saarijärvellä kaksi 
nuorta tapasi toisensa. Miehellä oli takanaan rankka Norjan 
sotaretki. Nainen taas työskenteli kotonaan Saarijärven 
pappilassa. Heidän välillään riehahti rakkaus. 

He- Erik Stenroth ja Kristiina Krook- menivät naimisiin, 
saivat lapsia ja tietämättään perustivat nykyisen ajatteluta
van mukaan Stenrothin suvun kantaperheen, joka on 
vuosisatojen aikana kasvanut tuhansien ihmisten 
yhteisöksi. Uudet sukupolvet tuottavat siihen aina lisää 
jälkeläisiä. Toiset haarat sammuvat, toiset kasvavat. 

000 
TOISINPÄIN ajatellen nykyajan ihmisillä on isänsä ja 
äitinsä, heillä neljä isovanhempaa ja näillä kahdeksan 
isoisovanhempaa ja edelleen 16, 32, 64, 128, 254 ja 508 
esivanhempaa. 

Jos laskemme Erik Stenrothiin asti, sukupolvia on vanhim
masta nuorimpaan kuudesta yhdeksään sukupolvea. Näille 
nuorimmille Erik on siis yksi 508:sta yhdeksännen polven 
esivanhemmasta. On siinä suku ja valittavana! 

000 
SUKUTUTKIMUS tuo mukanaan valtavat määrät uutta 
tietoa. Harrastukseni parissa hartiani ovat välillä notkuneet, 
kun milloin mistäkin lähteestä on käynyt ilmi, että tuolta ja 
täältä löytyy lisää kartoittamattomia sukuhaaroja. 

Monet listoille nousseet ihmiset eivät ole aavistaneetkaan 
kuuluvansa Erik Stenrothin sukuun. Hämmästys on siis ollut 
molemminpuoleista. Emme ole tunteneet juuriamme kovin
kaan hyvin kahta-kolmea sukupolvea taaksepäin. 

000 
ENSI KESÄN SUKUJUHLA kerää yhteen satoja toisilleen 
tuntemattomia ihmisiä. Siellä on yhden suvilauantain verran 
aikaa solmia yhteyksiä. Haetaan yhdessä vastausta kysy
mykseen: kenen sukuun me kuulumme? 

Vastaava toimittaja: 
Osoite: 
Puhelin: 
Sähköposti: 
Pankkiyhteys: 

TIMO SIUKONEN 

Timo Siukonen 
Vanhansillantie 6, 41660 Toivakka 
014-871598ja04p0-201480 
timo.siukonen@sci.fi 
Stenrothin sukutoimikunta 
Merita 104535-146963 

Sukutoimikun ta: 

Puheenjohtaja: 
Yrjö Sariola, Vapaudenkatu20 B 22, 40100 Jyväskylä, 
puh. 014-212 195 0 

Jäsenet: 
Elina Kiuru (SK), Tuomaankatu 25, 05830 Hyvinkää, 
puh. 019-453 416. 
Eija Salmenkivi (SY), Talvikkirinne 9 C 30, 01300 
Vantaa, eija.salmenkivi@vantaa.fi , puh. 09-871 1383. 
Kari Salmenkivi (ST), Kauppalantie 11 A, 02700 
Kauniainen, puh. 09-505 3169. 
Timo Siukonen (ST), sihteeri, Vanhansillantie 6, 41660 
Toi vakka, timo.siukonen@sci.fi, puh. 014-871 598, 
0400-201480. 
Markku Stenroth (ST), Kallenkaare 21 , 14200 Turenki, 
markku.stenroth@turenki.fi, puh. 03-687 8608 ja 03-687 
2511. 
Seija Tikkanen (SK), Porintie 2 a 4, 00350 Helsinki, 
teuvo.tikkanen@kolumbus.fi, puh. 09-565 1988, fax 09-
56135990. 

Työryhmien jäsenet: 
Ilmovon Bell (SY), Kinnarinkuja 4, 003 70 Helsinki, puh. 
09-551655. 
Olavivon Bell (ST), Tommolankatu 14-16, 18130 
Heinola, puh. 03-7153384. 
Olla Holmström (SK), Silfverhjelmsvägen 1, 10360 
Svartå, puh. 019-348266. 
Heli Laurikainen (SK), Lumikkotie 27, 45150 Kouvola, 
puh. 05-3116 888. 
Reijo Niemi (ST), Kevätmäentie 1, 20780 Kaarina, puh. 
02-2434477. 
Kaarlo Salmenkivi (SK), Alho, 52700 Mäntyharju, 013-
685147. 
Aarne Sariola (SY), Myhkyrinkatu 5 as. 14, 70100 
Kuopio, puh. 017-2616 538, 050-3418728. 
Eija Stenroth (ST), Kallenkaare 21 , 14200 Turenki, 
eija.stenroth@janakkala.fi, puh. 03-687 8608. 
SY=sukuyhdistystyöryhmä, SK=sukukokoustyöryhmä, 
ST=sukututkimustyöryhmä 

Asiamiehet 

SUOMI 
Liisa Kivi juuri, Ruojantie 3, 85500 Nivala, puh. 08-443 
475. 
Veikko Palola, Maliskytäntie 3, 85500 Nivala, puh. 08-
440253. 
RUOTSI (Våra ombud i Sverige) 
Ewa Linde-Olsson och Lars-Håkan Persson, Siktvägen 
19, 73632 Kungsör, haklars@algonet.se, http:// 
www.algonet.se/-haklars/, tel. int+46-227 12866 (h), 
int+46-705513470(m). 
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arttalähde: Suomenlinnan Hoitokunta 

Sukujuhlien tärkeimmät kohteet Suomenlinnassa ovat: 1 Ehrensvärd-museo 2 
Sotamuseo Maneesi, 5 Nukke- ja lelumuseo 9 Ravintola Panimo (ruokailu), 21 
Uimaranta, 23 kirkko (tapaaminen) ja 26 Tenalji von Fersen (juhlapaikka). 

Suomenlinnan historialliset paikat 
odottavat sukujuhlaan osallistuvia 
Sukujuhlan suunnittelu ja järjestelyt 
ovat jo kiivaasti käynnissä. Mäntyhar
julla 1996 asetettu sukutoimikunta piti 
puheenjohtajansa, emerituspiispa Yrjö 
Sariolanjohdolla tärkeän kokouksen 
lokakuussa Kauniaisissa. Siinä tarken
nettiin yleistä aikataulua niin, ettäjuh
lapäivä voisi edetä joustavasti, harki
tusti, eri ikäryhmiä ja sukuhaaroja kun
nioittaen. 

Epävirallinen ennakkoilmoittautumi
nen vahvisti toiveet suvun aktivoitu
misesta ja "aatteen" leviämisen entistä 
useampiin haaroihin. 

Laukaassa pidetty sukukokous 1983 
oli tiukasti rajattu kirkkoherra Osvald 
Stenrothin jälkeläisiin. Mäntyharjulla 
1996 kutsu kävi tehostetusti Osvaldin 
isän, myös Laukaan kirkkoherrana toi-

mineen Otto Adolf Stenrothinjälkeläi
siin. Juhlajärjestettiin avoimena kaikil
le vänrikki Erik Stenrothinjälkeläisille. 
Mukana olikinedustajia Erikin pojan 
Nilsin sukuhaarasta, jonka ydinaluetta 
on nykyisin Nivalan seutu. 

Ensi kesänä mukaan tulee runsaasti 
väkeä eri sukuhaaroista, myös tyttäri
en jälkeläisiä, joita voi nimen perusteel
la olla vaikea tunnistaa Stenrotheiksi. 
Ongelman poistamiseksi suvun tutkijat 
valmistelevat sukukiJjaa. 

Täsmennetyn ohjelman mukaan su
kujuhla alkaa Suomenlinnan kirkossa 
kello 11. Lasten juhla pidetään Tenalj i 
von Fersenissä kello 14 ja kulttuurioh
jelma aikuisille kello 15.30. Sukukokous 
käynnistyy kello 17. Ruokailu on kello 
12-15 Panimoravintolassa. 

Sukukirjaan 
toivotaan vielä 
paljon lisää tietoja 
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Sukukirjamme "Stenrothien keskeneräi
nen" ilmestyy suunnitelmien mukaan 
ensi kesän sukujuhlaan 10. kesäkuuta 
mennessä. Tavoitteena on julkaista 
mahdollisimman halvalla mahdollisim
man kattavasti vänrikki Ertik Sten
rothin (1688-1766)jälkeläisiäkymme
nessä sukupolvessa. 

Nimensä mukaisesti sukukirja jää 
keskeneräiseksi. Kartoittamatta on 
useita sukuhaaroja, vaikka mukaan et
sintätyöhön on saatu useita päähaa
rojen edustajia. Koossa on noin 7000 
nimeä noin 1100 perheestä. 

Oletko sinä tarkistanut, kuinka hyvin 
omat ja lähiomaistesi tiedot on talletet
tu vai onko muutoksia tai lisäyksiä tul
lut niin ettei kirjan toimitus sitä tietäisi? 

Kaikki kyselyt ja täydennykset voi 
lähettää sukutoimikunnan sihteerille 
Timo Siukoselle, osoite Vanhansillantie 
6, 41660 Toi vakka, puhelin 0400-201480 
ja sähköposti timo.siukonen@sci.fi, 
joka myös on tehokkain väline. 

Sähköposti toimii kirjallisesti ja 
nopeasti. Myös vanha kirjejärjestelmä 
on hyvä. Sihteeri toivoo saavansa 
materiaalin kirjallisesti, koska puheli
messa usein sattuu väärinkäsityksiä. 

Kirjan aikataulu on seuraava: 
Perhetapahtumien takaraja on 31 . jou
lukuuta 1999. Sen jälkeen tietoja kerä
tään helmikuun loppuun 2000. Tiedot 
pyritään tarkistamaan maaliskuussa. 
Noin 300-sivuinen teos taitetaan huhti
kuussa ja painetaan toukokuussa. 

Kirjan hinta on toistaiseksi avoin. Se 
pyritään puristamaan sadan markan 
nurkille. Päälle tulevat lähetyskulut 
Ennakkotilauksia voi alkaajättää tie
ojen tarkituksen yhteydessä. Jos 
suunnitelmat toteutuvat, ensimmäiset 
kirjat tulevat ennakkotilaajille jakoon 
sukujuhlassa. Silloin lähetyskulutjää
vät pois. 

Ihannetapauksessajokaisesta kirjaan 
tulevasta ihmisestä julkaistaan koko 
nimi, syntymäaika ja -paikka, vainajista 
kuolinaikaja -paikka, avioliitoista vih
kiaika ja -paikka. Samat tiedot pyyde
tään puolisoista ja heidän vanhemmis
taan sekä tietysti perheen lapsista. 

Sukutoimikunnan päätöksen mukaan 
avoliitot otetaan mukaan, jos puoli
soilla on yhteinen lapsi. Jos avopari 
sitä erikseen pyytää ja suhde on avio
liitonomaoisesti pysyvä, tiedot voi
daan poikkeuksellisesti ja toimikunnan 
harkinnan mukaan julkaista. Avioerot 
ja adoptiolapset mainitaan, jos henkiöt 
sitä itse haluavat. 



Saunalaulun alkuperä on 
yhä arvailujen varassa 
Tunnustan suoraan: Saunalaulun alkuperä ei ole vieläkään 
selvinnyt. Etsintä jatkuu. Kirjoitin aiheesta pakinan Helsin
gin Sanomiessa 24. lokakuuta. Muistelin ihmeellistä koke
musta Mäntyharjun sukukokouksessa 1996, kun viisi eri 
sukuhaaroihin kuuluvaa miestä lauloi heille tärkeän rituaali
sävelmän. Yhteinen tunne oli ainakin minulle ikimuistoinen. 
Vihjeitä ja muisteluita on tullut runsaasti, mutta ratkaiseva 
läpimurto alkueperäislähteeseen puuttuu. 
Mistä sitten on kyse? 
"Ihanimmat, armahimmat ovat kylpykemut!", kajahtaa 
säännöllisesti muutamassa kymmenessä Stenrothin suvun 
perhesaunassa. On kuitenkin liian mahtipontista sanoa, että 
se olisi koko suvun tunnusmusiikkia, paremminkin yhden 
sukuhaaran perinnesävelmä. 
Tarkennetaan: Saunalaulu tunnetaan parhaiten Laukaan 
rovastin Osvald Stenrothin (1869-1952) jälkeläisten joukos
sa. Sen esittäjiä, opettajia ja levittäjiä olivat aivan varmasti 
Osvaldin poika Aarre ( 1909-1995) sekä tytär Elsan (1894-
1974) puoliso pankinjohtaja Veikko Sariola (1892-1953). 
Osvald Stenroth oli Erik Stenrothin pojan pojan pojan poika. 
Veikko Sariolan tytär Salme Siukonen muistelee laulua 
lauletun isän korpilahtelaisten ystävien kanssa. Mahdolli
sesti alkukoti voisi löytyä Korpilahdelta. Poika Yrjö Sariola 
taas kirjoitti muistelmakirjassaan Kipuaja siunausta omat 
muistikuvansa laulusta. 

Veikko Sariola ja Aarre Salmenkivi olivat läheisiä kalakave
reita. Kumpi opetti kumpaa, sitä ei äitini tiedä. Toisenlaisen 
vihjeen kertoo matematiikan lehtori Aarre Salmenkiven tytär 
Eija. Hän löysi kopion isänsä puheesta Apollon koulun juh
lissa. Siinä isä muistelee 36-vuotista opettajan uraansa ja 
kertoo, että opetus upposi parhaiten, kun tunnilla oli muka
na jotain "vähän kevyempää ja hauskempaa". Mäntyharjun 
kesämökki- ja kalastustarinat tulivat siten oppilaille tutuiksi. 

"Matematiikan tunnilla oli tietystijoskus kuumat paikat, 
kun oli vaikeita ja hankalia tehtäviä. Asiaa koetettiin vähän 
auttaa saunalaululla. Sanat kirjoitettiin 1 luokalla aritmetiikan 
vihon viimeiselle lehdelle. Vähän harjoiteltiinja sitten 
laulettiin sopivalla hetkellä tunnilla." 

Puheen kohokohta kuului: "Laulu on kotoisin Sysmästä, 
Nuoramoisten kylästä. Siitä hyvä laulu, että alkuperäisiä 
sanoja ja säveltä ei ole missään kirjoitettuna. Kukaan ei voi 
siis sanoa, että sen esittäisi väärin." 

Soitin marraskuun alussa Sysmän kulttuurisihteerille. Tämä 
antoi minulle vihjeen: ota yhteyttä eläkkeellä olevaan opet
tajaan, kansanperinnettä tuntevaan Inkeri Saarikiveen. Lau
loin Saarikivelle saunalaulun, mutta valitettavasti hän ei ollut 
sellaista koskaan aikaisemmin kuullut. 

Sisarukset Salme ja Yrjö tunnistivat heti Sysmän 
Nuoramoisten kylän. Siellä vaikutti opettajana Veikko 
Sariolan serkku, vahva kulttuuripersoona Aili-täti, Alina 
Karjalainen os. Ahllund (1873-1942). 

Jospa Saunalaulu olisikin lähtenyt hänen tai hänen 
poikansa Tauno "Stanislaw" Karjalaisen kynästä? 
Luonnonhistorian ja matematiikan opettaja Tauno (1908-
1954) tuli tunnetuksi tietokilpailujen pitäjänä. Suvun lapset 
huusivat: "Sarjiksia, sarjiksia!" 

TIMO SIUKONEN 

Saunala 
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Muistikuvia saunalaulusta 
Minä opin sen matematiikanopettajaltani Aarre Salmenkivel
tä Apollon (silloisessa Helsingin Viidennessä) yhteiskoulus
sa 50-luvulla. Ja meitä Saunalaulun taitajia on varmasti pal
jon. Salmenkivi, lempinimeltään Busteri, opetti sen pitkän 
uransa aikana varmastijokaiselle opettamalleen Iuokalle
tosin ilman loppuhuipennuksen loppuosaa "ja kerta kiellon 
päälle". Sitä paitsi laulettiin ainakin minun ymmärtääkseni 
"variin" eikä ''varin". Vari oli lämmintä vettä. Kun meillä, 
1957 ylioppilaaksi päässeillä, oli pari vuotta sitten luokkako
kous, jonka vietimme vanhoja muistellen, kävi ilmi, että mel
ko monella oli Saunalaulu vielä hallussa. Se mainitaan myös 
koulumme 50-vuotishistoriikissa. Ja Busterihan oli kotoisin 
Mäntyharjulta eli kyseessä kai on joku paikallinen laulu. 
"Mäntyharju, Huhtanen" oli hänen osoitteensa, jonne 
ehtolaiset ilmoittautuivat. 

Liisa Ranta 
Vantaa 

Olen oppinut saunalaulun kotona Ga mökillä) saunareissuilla 
isältä ja äidiltä. Alkuperästä minulla ei ole mitään tietoa. Olen 
opettanut laulun Jaanalle laulamalla sitä "riittävästi" sauna
reissuilla. Lapset ovat sitten siinä mukana vähitellen oppi
neet senja hoilaavat sitäjoskus muuallakin kuin saunassa. 
Yleensä meillä ei kukaan laula saunalaulua ollessaan yksin 
saunomassa, vaan se vaatii saunakaverin. Jaana ei ole kuul-
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lut laulua ennen kuin minun laulamana. Lapset pyytävät aika 
usein jo hyvissä ajoin ennen laulun loppua, ettei löylyä hei
tettäisi, ainakinjos sauna on kovin kuuma. 

Olavi Sariola 
Oulu 

Saunalaulun olen todennäköisesti kuulut ekan kerran Huvi
lan saunassajoskus 70-luvun puolivälissä, jolloin vain ih
mettelin meluavaa miesjoukkoa ilman sen kummempia tunte
muksia. Laulun olen oppinut isältäni, joka rupesi suureksi 
ärsytyksekseni vaatimaan lauluajokaisella saunakäynnillä, 
onneksi vain Huvilalla. 80-luvulla Saunalaulusta oli jo muo
dostunut kotoinen rituaali/riitti, jota itse vaadin laulettavak
si. Sitä ilman saunomisesta saatu nautinto olisijäänyt puoli
tiehen. 90-luvulla olen siirtänyt tietämystä eteenpäin lähin
nä parhaille kavereilleni, jotka ovat ylittäneet sen kynnyk
sen, että heidät on kutsuttu Huvilalle. Yhteenvetona toteai
sin, että Saunalaulu on minulle hyvin rakas saunarituaali, 
mutta erittäin paljon paikkaan sidottu. En voisi kuvitella Sau
nalaulun tuntuvan puoliksikaan oikealta jossain muussa 
saunassa kuin Huvilalla. 

Henri Siukonen 
Helsinki 

Eikös saunalaulu olekaan Kaarnarinteen hengentuotoksia ... ? 
Webistä löytyi Sirkkojen keväällä pitämä konsertti, jonka oh
jelmassa mainitaan sekä Saunalaulu että Löylyloitsu. Lie
neekö noilla herroilla osuutta asiaan? (Toim.huom. Sirkkojen 
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sihteeri Veikko Tissari kertoi Sirkkojen esittäneen konsertis
sa Hannikaisen suvun saunalaulun, joka on eri kuin Thanim
mat, armahimmat). 

Jo muinoin Viitasaaren mökillä Kaipaisen Hanen kanssa 
laulua laulelimme. Varmaan se on Hanellekin alunperin tart
tunut Huvilalla. Hanen kanssa viriteltiin siitä sellaista vähän 
modemimpaa rumpu-kompilla varustettua versiota - samalla 
sanoituksena. Hane rummutteli lauteiden kaiteeseen. Olisim
meko olleetjotain haarukassa 10- 15 -vuotiaita. 

Tokihan tuota on ehditty myös Joonalle ja Artulle laulele
maan Metsäniitynkadulla. Eiköhän laulu ala pikku hiljaa olla 
tuttu Helillekin, vaikkei ehkä vielä sanasta sanaan. 

Jari Siukonen 
Tampere 

Kylläpä riemastuin, kun luin sunnuntain Helsingin Sanomis
ta Saunalaulusta. Alkuperään en osaa avittaa, mutta pienen 
lisän haluan kertoa. Nyt siis viisi keskenänsä lähes vierasta, 
mutta samaan sukukuntaan kuuluvaa miestä yhtyi Saunalau
luun lauteilla. Meitä Saunalaulun taitajia, alusta loppuun, on 
Suomessamme hirmuinen joukko sellaisiakin, jotka eivät 
kuulu Stenrothien, Salmenkivien, Sarioloidenjne. sukuun. 
Syy: Helsingin V (Apollon) yhteiskoulussa vaikuttanut ma

tematiikan vanhempi lehtori Aarre "Buster" Salmenkivi. Hän 
oli innokas laulu- ja saunamies ja opetti Saunalaulunjoka iki
selle luokalleen. Laulua minäkin siis usein luokassa lauloin; 
opin sen jo syksyllä 1956 ensi Iuokalle tullessani. 

Matematiikan tunneilla laulu aina silloin tällöin vetäistiin 
Busterinjohdollaja koko luokan voimalla. Apollossa siis 
varttui näitä Saunalaulun osaajia satoja, ellei yli tuhat. He 
ovat kaikki vuosikymmenten mittaan levittäytyneet omille 
aloilleen, kuka minnekin. Muttajos olisijättikokoinen sauna 
ja sen lauteille kokoontuisi vaikkapa tuhat diasporaan levit
täytynyttä entistä Busterin oppilasta, joiden ikähaitari olisi 
esimerkiksi 30 vuotta ja jotka siis enimmäkseen eivät tuntisi 
toisiaan lainkaan, he kaikki osaisivat laulaa Saunalaulun. 
Kylläpä siinä Puna-armeijan köörija Leningrad Cowboys 
jäisivät toiseksi! 

Seppo Zetterberg 
Jyväskylä 

Minäkin osaan tuon kyseisen laulun ja sillä on ollut tärkeä 
rooli lapsuudenperheeni saunailloissa. Se on yhdistänyt 
meitä kun rituaalinomaisesti me lapset ja vanhemmat o !emme 
saunoneet joka lauantai ja laulaneet laulun yhä uudestaaan 
ja uudestaan. Muistan lapsena joskus lauteilla todenneeni 
että kyllähän tästä saunomisesta tulee hyvä olo, mutta eivät 
syylät varpaissa mihinkään laske (vrt. painuu pahkas, nauttii 
nahkas). Lapsista on tullut aikuisia eikäjokalauantaista ta
paa enää ole tällä porukalla. Perinne ei kuitenkaan katkea, 
minä olen sen opettanut miehelleni ja tulen varmasti opetta
maan sen lapsillenijonain päivänä. 

Salla Sariola 
Helsinki 

Meidän perheellämme on yksi saunaan liittyvä erikoisuus, 
jonka olen saanut perinnöksi isältäni. Se on saunalaulu, joka 
näyttää olevan aivan tuntematon oman sukuni ulkopuolella. 
Pojat ovat oppineet sen meiltä vanhemmiltaan, ja he ovat 
puolestaan opettaneet sen omille lapsilleen .. Kun me Anna
Maijan kanssa kajautamme sen intomielisesti, se kuuluu 
varmaan kauas naapurimökkeihin saakka. 

Yrjö Sariola 
Jyväskylä 
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Tandefeltienja Stenrothien tapaamispaikka on 

Hartolan kuningaskunnan Koskipää 
Itä-Hämeen museossa Hartolassa oli 
viime kesänä sukumme historiaa sivua
vanäyttelyKUSTAVUS, kuningas ja 
Hartola. 
Museo sijaitsee entisessä Koskipään 
kartanossa, joka 1677 siirtyi naima
kauppojen kautta Silferbögelin aatelis
suvulta Tandefeltin aatelissuvulle. 
Seuraava omistajasuvun vaihdos osui 
1850-luvulle, jolloin isännäksi tulivat 
von Gerdtenit. 
Koskipää oli aikaanaan niin mahtava 
tila, että Ruotsi-Suomen valtakunnan 
kartoissa mainittiin Koskipää eikä itse 
Hartolaa, jonka kuningas Kustaa ill 
erotti 1784 Sysmästä poikansa Kustaa 
IV Adolfin nimikkopitäjäksi. 

Hartolan ruotsinkielinen nimi Gustaf 
Adolfs socken on peräisin tuolta ajal
ta. Historian tapahtumia kunnioittaen 
sisämininisteriö vahvisti kunnanval
tuuston 1987 hyväksymästä hakemuk
sesta Hartolan matkailu- ja PR-tarpeita 
varten kuningaskunnaksi. 

Tandefeltienja Stenrothien välille 
solmittiin sukuyhteys 4. huhtikuuta 
1807, kun kapteeni Otto Vilhelm Tande
felt, 32, vei vihille Hartolan kirkossa 
Ilomantsin kirkkoherran Henrik Sten
rothin tyttären Eva Fredrikan, 3 7. 
Verrattain iäkäs pari sai kaksi lasta. 
Tytär Ottiliana Fredrika kuoli vain 
kolmen kuukauden iässä elettyään 
kesän 1808 vanhempiensa kotona 
Saarijärven Tarvaalassa. 

Otto-pojasta ( 1811-1862) tuli Kokko
lan postimestari, kirjailija ja myös Erik 
Sterothin j älke1äisiin kuuluvan Maria 
Fredrika Brunoun aviopuoliso. Maria 
oli Henrik Stenrothin toisen tyttären 
Ulrika Lovisan tyttären tytär. 

Otto Tandefelt kirjoitti teoksia omalla 
nimellään tai nimimerkeillä Otto Tarva
nenja O.T.: Ajanviete lapsille (1836), 
Ensimäinen purjehtia (183 5), Kristop
her Kolumbuksen elämänvaihteet 
(1846), Kertomus kuinka Heikki Tam
minen oppi Jumalaa tuntemaan 
(1846). 

Stenrothien yhteydet Tandefeltin 
sukunimellä päättyvät tässä haarassa 
Oton tyttäriin Eeva Selma Mariaan ja 
Aina Hilma Fredrikaan. Näillä oli myös 
veli Otto Alfred, mutta tämä kuoli neli
vuotiaana Hämeenlinnassa. 

Eeva naitiin sittemmin Walldenin su
kuun ja Aina vietiin Harlinin sukuun. 
Walldeneissa oli huomattavia sotilaita 
ja apteekkareita. Sukuhaara elää voi-

Kornetti Otto Tandefeltin poika 
Adolf (1747-1822) 

missaan edelleen, kun taas Harlinin 
puro ehtyi. Aina ja Gustaf Ferdinand 
Harlinin perheessä oli kaksi lasta Valter 
ja Ernst Julius, jotka eivät menneest 
naimisiin. Edellinen kuoli 1949 Pieksä-
mäellä Nikkarilan kuuromykkien koulun 
johtajanaja tilanomistajana,jälkimmäi
nen 16-vuotiaana syntymäpitäjässään 
Sulkavalla. 

Kiinnostava yksityiskohta on myös 
se, että Erik Stenrothin pojan tyttären 
tytär KatariinaForssell oli sekä Ainan 
että Gustafm isoäiti. Aina oli hänen 
ensimmäisen puolisonsa luutnantti 
Paul Brunounja Gustaftoisen puoli
son, kapteeni Ernst Johan Harlininjäl
keläisiä. 

Renny Harlin 
kuuluu sukuun 

Lukijat saattavat miettiä, että kuuluu
ko nykyajan kuuluisa elokuvaohjaaja 
Renny Harlin sukuun? Kyllä kuuluu! 

Myös hänen juurensa juontavat Ka
tariina Forsselliin ja tämän toiseen mie
heen Ernst Johan Harliniin. Heidän 
nuorin poikansa Herman Reinhold Ju
lius (1827-1917) on Rennyn isän Oiva 
Aarnen isän isä. 
Renny Harlin syntyi Riihimäellä 30. 
maaliskuuta 1959. Hänen koko nimensä 
kuului tuolloin Renny Lauri Mauritz 
Harjola, mutta hän otti alkuperäisen 
sukunimen käyttöönsä elokuva-alalle 
siirryttyään. Hänen kuuluisia ohjauk-

Kornetti Otto Tandefeltin tytär 
Margaretha (1739-1816) 

siaan ovat olleet Clifihanger, Jäätävä 
polte, Kurkunleikkaajien saari ja tänä 
syksynä markkinoille tullut Deep Blue 
Sea. Seuraavaksi hän suurmittelee elo-
kuvaa autourheilun kuninkuusluokasta 
Formula 1. 

Palataan Hollywoodin Ioistosta Har
tolan Koskipäähän, jonne Tandefeltien 
sukuseura suurmittelee sukujuhlaa 
kesälle 2001. Sinne ovat tervetulleita 
kaikki Tandefelteihin liittyneet suku
haarat, myös Stenrothit. Kyselyjä voi 
tehdä Birgitta Stjernvall-Järvelle 
sähköpostissa ( stj .j arvi@pp. phnet. fi). 

Itä-Hämeen museo on toiminut Kos
kipään kartanon tiloissa vuodesta 1929 
lähtien. Avajaisiin osallistui mm. presi
dentti Lauri Kristian Relander. Museon 
perusti kirjailija Maila Talvio, joka oli 
kartanon viimeisen yksityisen omista
jan Annievon Gerdten-Boismanin 
sisar. 

Museo koostuu useista rakennuksis
ta kartanon pihapiirin ympärillä. Van
han päärakennuksen rakennutti toden
näköisesti kometti Otto Tandefelt 
(1895-1757), joka oli kartanon loisto
ajan luojan, maaherran ja Tukholman 
korkeimman oikeudenjäsenen Adolf 
Tandefeltin (1747-1822) isä.AdolfTan
defelt oli taas artikkelin alussa mainitus 
Otto Vilhelm Tandefeltin setä. 
Museossa on avoinna päivittäin kello 
11-18. Tiedustelut: museonhoitajaAri 
Järvinen 0500-770149. 



Uutta tietoa löytynyt 
Laukaan Roschiereista 
Keskisuomalaisesta Laukaasta ka
jahti uutinen. Kaikki Roschierit eivät 
vastoin aikaisempaa luuloa olekaan 
Stenrothien sukua! Roschierien su
ku onkin laajempi kuin on tiedetty. 

Ruotsissa suvun katsotaan kuol
leen sukupuuttoon, mutta Suomessa 
suku on jatkunut vahvana. 

Suomen Roschierien kantaisä, 
Suuren Pohjan sodanjälkeen Pieta
rin vankeudesta kotiin palannut ma
joitusmestari Valentin Roschier (noin 
1672-173 7) sai Kristiina-vaimonsa 
kanssa kolme poikaaja kaksi tyttöä. 

Heistä vanhin, rykmentinkirjuri 
Johan Roschier (1722-1794) oli nai
misissa Erik Stenrothin vanhimman 
lapsen, Margaretha Katarina Sten
rothin ( 1724-1804) kanssa. Aiemmin 
tiedettiin vain Johanin saaneen lap
siaja sitenjatkaneen Roschier
nimeä. Siten ajateltiin kaikkien 
Roschierien olevan samalla myös 
Stenrotheja. 

Tuo käsitys on kuitenkin osoittau
tunut puutteelliseksi, sillä nyt on ar
kistoista löytynyt aiemmin tuntema
ton, Stenroth-sukuun kuulumaton 
Roschier-Storckoviuksen sukuhaara, 
jonka kantaisä on Johanin veli, kat
selmuskirjuri Wilhelm Roschier (s. 
1731). 

Laukaan pappi Simon Storckovius 
(s. 1625) on laajasti tutkitun Storc
kovius-suvun kantaisä. Kesälaukaa
lainen sukututkija Jaakko Hirvonen 
(s. 1920) on selvittänyt sukuun yli 
50 000 nimeä. Luetteloista selviää, 
että kantaisästä viidettä polvea ollut 
Liisa Eerikintytär Muhlu (s 1782) nai 
Valentin (Roschier) Valentin -nimi
sen miehen (s. 1782). Tämän isäksi 
osoittautui Wilhelm Roschier. 

Laukaan Kuusveden Niemelän ta
lon sotilastorpassa poikamiehenä 
elänyt Wilhelm sai Valentinin saman 
talon palvelijan Ester Matintytär 
Paanasen (s. 1759) kanssa. 

Valentin ja Liisa elivät noin 80-vuo
tiaiksi asti talollisina Laukaan Pura
lassa, yhdessä Storckovius-suvun 
keskeisimmistä asuinsijoista. Suku 
levittäytyi ympäri Laukaataja sen lä
hikuntia 1600- ja 1700-luvuilla, sit
temmin vähän kauemmaksikin. 

Wilhelm tunnusti virallisesti poi
kansa, muttei antanut hänelle oikeut
ta käyttää Roschier -nimeä. Päätös 
kuvastaa ajan kulttuuri- ja moraali
käsityksiä. Valentinin seitsemän lap
sen sukunimeksi tuli siten pelkkä Va
lentin. Lapsista nuorin, Eerik Valen
tin (s. 1826) muutti aikuistuttuaan 
Saarijärvelle. 

Hirvonen on tutkinut kyseistä su
kuhaaraa nykypäiviin asti. Osa siitä 
asuu edelleen Laukaassa. Valentin
sukunimisiä ihmisiä lienee vielä 
myös Kuopion seudulla. Eerikin su
kuhaaraa elää ehkä kolmisen sataa 
henkeä. Muiden lasten (kolme poi
kaaja kolme tyttöä) jälkeläisiä ei ole 
tutkittu. 

Itse kiinnostuin aikoinaan Rosch
ier-Storckovius -asiasta, koska puo
lisoni kuului Storckovius-sukuunja 
minä Roschiereihin Ua kuten nyttem
min tiedostan, myös Stenrotheihin). 

Varmaan löydetään vielä paljon 
lisää nyt tuntematonta, jos ja kun 
perehdytään tarkemmin menneiden 
aikojen naissukuhaaroihin heidän 
uusien sukunimiensä kautta. Se on 
ikään kuin surffailua suvusta su
kuun kuten intemetissä tehdään. 

Tietojen hallintaa helpottaa, kun 
aikaisemmat sukupolvet saadaan 
talletettua tietokoneelle nykyaikais
ten sukuohjelmien avulla. 

KLAUSKILPI 
Erikoistutkija, VTT 

Kirjoittajan äidin äidin äiti oli Ol
ga Mathilda Roschier, Margaretha 
Stenrothin pojan pojan tytär. 

Roschier-nimisiä vähän 
enemmän kuin Stenrotheja 
Erik Stenrothinjälkeläisten sukukir
jan tiedostossa on Kivenjuurien pai
noon mennessä kirjattu 288 henkilöä 
Roschier-sukunimelläja 265 Sten
rothia. 

Kumpiakin sukunimiä on suomen
nettu. Roschierit ovat muuttaaneet 
sen mm. muotoihin Rajas, Rosokivi, 
Rosokallio ja Korpisaari. 

Stenrothin suomennoksia ovat 
olleet Salmenkivi ja Kivijuuri. 

Viisi suvunjäsentä 
julkaissut kirjan 
tänä vuonna 
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Kuluvan vuodenkirjamarkkinoilla on 
ollut ainakin viisi suvunjäsenen kir
joittamaa teosta, joista yksi ilmestyi 
keväällä ja neljä syksyllä. 

Valtakunnallisissa kilpailuissa olivat 
ehdolla palkintosijoille Eira Mollbergin 
Vakuuslapset (Otava) ja Yrjö Sariolan 
Kipua ja siunausta (Päivä Oy). Edelli
nen osallistui esikoisromaanienjajäl
kimmäinen kristillisten kirjojen sarjaan. 

Akateemikki Georg Henrikvon 
Wrightiltä ilmestyi kokoomateos Tieto 
ja ymmärrys, emäntä Martta Palolalta 
historiallinen muistelmateos Mirjami ja 
Lauri sekä liik.kasv.kand. Markku Siu
koselta Urheilun vuosikirja 20. 

Omaelämäkerrallinen Vakuuslapset 
kertoo yhden suvun vähenemisestä ja 
yhden perheen hajoamisesta. Eira 
Mollberg on elokuvaohjaaja Rauni 
Mollbergin tytär. Stenrotheihin hän 
kuuluu äitinsä kautta. Äidin äidin isän 
Johan Herman Nyleniuksen äiti oli Ol
ga Mathilda Roschier, Erik Stenrothin 
tyttären pojan pojan tytär. 

Myös Martta Palolan kirja Mirjami ja 
Lauri kertoo suvun elämästä. Se on ta
rina kirjailijan isästä ja äidistä Nivalas
sa 1942-1951 . Aikaisemmin hän on 
julkaissut kolme runoteosta ja yhden 
romaanin. Martta Palola os. Laitinen 
täyttää 8. joulukuuta 90 vuotta. Hänen 
miehensä Edvard ( 1902-1966) oli Sofia 
Kristiina Stenrothin tyttären poika ja 
Sofia taas Erikin nuorimman pojan 
Nilsin pojan pojan tytär. 
"Vasta eläkkeelle siirryttyä harrastuk
set pääsivät esille. 64-vuotiaana hän 
maalasi ensimmäisen öljyväritaulun
sa", kertoo Martan poika Veikko. 

Markku Siukonen on ollut vuodesta 
1970 lähtien mukana yli 120 urheilu
kirjan toimituskunnassa, useimmiten 
päätoimittajana. Stenrothin sukuun 
hän kuuluu äidin äitinsä, Elsa Sten
rothin kautta. 

Siukosen eno, Lapuan emerituspiispa 
Yrjö Sariola on julkaissut kymmeniä 
teologisia kirjoja ja artikkeleita, mutta 
Kipuaja siunausta on ensimmäinen 
omiin kokemuksiin perustuva kirja. 

Akateemikkovon Wrightin sukujuu
ret ulottuvat Stenrotheihin hänen isän 
isän isänsä kautta. Julius von Wright 
oli naimisissa Erik Stenrothin tyttären 
pojan tyttären tyttären kanssa. 



8 

Majuri Peter Reinhold Stenroth (1 769-1838) Majorska Johanna Wi/helmiina Donner (1 793-1880) 

ETSINTÄKUULUTUS 
Viime toukokuussa ilmestyneessä Kivenjuurissa oli etsintä
kuulutus kahdesta taidemaalari Akseli Gallen-Kallelan maa
lauksesta. Molemmat teokset löytyivät, toinen suvusta ja 
toinen helsinkiläisestä yksityiskodista. Taulut kuuluivat se
naattori Otto Stenrothin ( 1861-1939) kokelmiin, mutta hävi
sivät tämän kuolemanjälkeen taidehistorioitsijoilta tietymät
tömiin. Ateneumissakaan niiden olinpaikkaa ei tunnettu. 

Toinen, 1896 valmistunut öljymaalaus Jäätyväj ärvi esittää 
talvista maisemaa Ruovedeltäja toinen, temperamaalaus 
Mies veneessä (1908) työn touhussa olevaa kalastajaa. 

Senaattori Stenroth antoi Kalevalan satavuotisnäyttelyyn 
Ateneumiin kaikkiaan neljä teosta. Niistä Maisema Ruove
dellä (1889)jaMuotokuvaharjoitelma (1915) jäivät sukuun, 
mutta kahdesta muusta ei ollut keväällä tietoa. 

Gallen-Kallelan pojan tytär, museonjohtaja ja tutkijaAivi 
Siren etsi kadonneita tauluja saadakseen valokuvattua koko 
maalarimestarin tuotannon. Hän kiittää lehden välityksellä 
kaikkia etsintöihin osallistuneita. Mies kalassa teoksen 
omistajat kertoivat sille myös toisen nimen Muikkuja var
toomassa. Kyse on nimierosta huolimatta samasta työstä. 

Jäätyväjärvi oli siirtynyt senaattorin kuolinpesästä taide
kauppa Hörhammerille, josta nykyisen omistajan isä oli sen 
kuitin mukaan ostanut 24. huhtikuuta 1940. 

Tällä kertaa lehden toimitus antaa etsintäkuulutuksen kah
desta muotokuvamaalauksia, jotka esittävät majuri Peter 
Reinhold Stenrothia (1769-1838) ja hänen toista vaimoaan 
Johanna Wtlhelmiina Donneria ( 1793-1880). 

Rouva Maj Forsman-Vakio antoi lehden käyttöön negatii
vit valokuvista, jotka on otettu maalauksista. Sukulaisten 
muistin mukaan taulut olivat aikoinaan Laukaan pappilan 
seinällä. Niiden nykyistä sijaintia ei tiedetä. 

Peter Reinhold Stenroth syntyi 10. marraskuuta 1769 Lep
pävirralla papin perheeseen toisena kaksoslapsista ja kuoli 
68-vuotiaana 19. lokakuuta 1838 Rantasalmella Parkun karta
non isäntänä pitkä sotilasura takanaan. Hänen kutsumani
mensä oli Reinhold. 

Stenroth vietti varhaislapsuutensa Savossa Leppävirralla, 
missä hänen isänsä Henrik toimi kappalaisena Koko perhe 
muutti 1772 Peterin ollessa kaksikivuotias Pohjois-Karjalan 
Ilomantsiin isän saatua kirkkoherran viran. 

Reinholdillaja hänen kaksossisarellaan Eevalla oli kolme 
vuotta vanhempi sisko Ulrika sekä neljä vuotta nuorempi 
veli Gustaf. Henrik-isä kuoli 46-vuotiaana 1774. Gustaf oli 
tuolloin kolmen kuukauden ikäinen ja Reinhold nelivuotias. 

Reinhold opiskeli Turun akatemiassa ja liittyi 18-vuotiaana 
21. kesäkuuta 1788 Ruotsi-Suomen armeijaan Savon vapaa
pataljoonassa, josta sai kersantin viran. Sotilasuran valinta 
ei ollut suvussa mitenkään harvinainen. Hänen isoisänsä 
Erik jäi eläkkeelle vänrikkinä ja setä Nils luutnanttina. 

Parkun kartanoon Reinhold muutti 3. huhtikuuta 1803, kun 
hän meni naimisiin kartanon omistajan, setänsä lesken Vend
la Sofia Wirilanderin kanssa. Tämän ensimmäinen mies sota
kamreeri Fredrik Roschier (1757 -1801) oli Margaretha Sten
rothin (1724-1804) poika. Vendlan kuoltua 1815 Reinhold me
ni 1818 uudestaan naimisiin. Puoliso oli ruotsalaisen kamree
rin Nils Donnerin Johanna-tytär. Reinhold sai yhteensä 13 
lasta, seitsemän tyttöä ja kuusi poika. Kahdesta pojasta tuli 
pappi, kahdesta sotilas, yhdestä valtion virkamies (hovi
neuvos) ja yhdestä maanviljelijä. T)'töistä viisi kuoli lapsena, 
yksi avioitui Töttermanin pappissukuun Joutsaanja yksi 
Sneckenströmin kauppiassukuun Porvooseen. 

TIMO SIUKONEN 
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