
Puheenjohtaja Sariola: Stenrothilaisuudessa uusi tilanne 

Sukuseuran toiminta on 
käynnistettävä maltilla 

Stenrothin sukuseuran ensimmäinen puheenjohta
ja, piispa Yrjö Sariola pitää tuumaustaukoa tarpeellise
na ennen kuin seuran toiminta käynnistyy laaja
mittaisenaja täydellä taholla. 

Kesän suuri sukujuhla Suomenlinnassa onnistui 
erinomaisesti. Osanottajia tuli yli 400, ilma oli kamtis, 
järjestelyt sujuivat ohjelman mukaan. Ulkoiset puitteet 
historiallisessa ympäristössä loivat juhlatunnelman. 

Päivän päätteeksi yli 50 suvunjäsentäjäi paikalle 
perustamaan sukuseuran, hyväksymään säännöt ja 
valitsemaan seitsenjäsenisen hallituksen. Päätökset 
syntyivät keskustelujen jälkeen yksimielisesti. 

"Stenrothilaisuudessa on nyt uusi tilanne", Sariola 
painottaa Kivenjuurien erikoishaastattelussa. Suku
seuran perustaminen laajensi merkittävästi sukulaisuu
den käsitettä, koskajäseniksi voivat liittyä kaikki vän
rikki Erik Sterothin ( 1688- 1766) jälkeläiset aviopuoli
soineen. 

"Seuraavassa hallituksen kokouksessa on määrä 
hahmottaa eri tehtäväalueet, miten sukututkimusta 
viedään eteenpäin ja tiedotusta hoidetaan, mikä on 
suurten sukujuhlien rytmi ja mikä suvun sisäisten haa
rojen kokoontumisten tarve." 

Sariolan oma serkusparvi - Osvald ja Ninni Sten
rothin jälkeläiset~ on jo miettinyt keskinäistä tapaamis
ta. "Laukaassa. Ilman muuta. Ei missään muualla." 

Laukaa on vuosikymmenten saatossa ollut yksi 
tärkeimpiä Stenroth-suvun tukikohtia. Siellä ovat toimi
neet kirkkoherroina Sariolan lisäksi Otto ja Osvald 
Stenroth sekä Osvaldin poika Armas Salmenkivi. 

Laukaanjouluista Sariola muistaa vieläkin, miltä 
hautausmaan kynttilämeri näytti. Ensin noustiin 
Sysmälänmäkeä ylös kirkkoon ja laskeuduttiinjumalan
palveluksenjälkeen alas. "Näky oli mahtava, kerras-

Stenroth sukuseuran ensimmäinen puheenjohtaja, piispa Yrjö 

Sariola työskentelee ahkerasti eläkkeelläkin. 

saan unohtumaton." 
Puheenjohtaja Yrjö Sariolan haastattelu Kivenjuurien 

sivuilla 8-10. 
TIMO SIUKONEN 

Pääkirjoitus Miten geenit Tule jäseneksi 
Stenrothien vaikuttavat sukuseuraan, 
heräämisestä sukunäköön? täytä lomake! 
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PÄÄKIRJOITUS 

Stenrothit heräsivät 

YHDISTYSTEN LUVATUSSAmaassa Suomes
sa on noin 115 000 rekisteröityä yhdistystä ja niissä 
15 miljoonaa jäsentä. 

Tuohon joukkoon on tulossa myös Stenroth 
sukuseura, kunhan Patentti- ja rekisterihallitus 
sääntömme hyväksyy. 

Vänrikki Erik Stenrothin ( 1688-17 66) jälkeläisten 
joukko järjestäytyi yhdistykseksi viime kesäkuussa 
suuressa Suomenlinnan sukutapaamisessa, johon 
osallistui y Ii 400 sukulaista kaikista ikäryhmistä ja 
maan eri osista. 

STENROTHlEN HERÄÄMINEN tapahtui 
yhteiskunnallisesti mielenkiintoisessa vaiheessa, 
jonka yksi virta vie maailmanlaajuisesti taloudelliseen 
ja valtiolliseen yhdentymiseen, toinen yksilöiden 
hajaantumiseen, eriytymiseenja syrjäytymiseen. 

Rivikansalaisen on vaikea hahmottaa ympäröi
vää maailmaa ilman erityistä halua paneutua asioiden 
seuraamiseen. Vaalien alenevat äänestysprosentit 
kertovat, ettei poliittiseenjärjestelmään luoteta tai 
kehityksen kulkuun ei äänestämällä voida vaikuttaa. 
Vain harva asiajaksaa kiinnostaa. Päähuomio hurah
taa arkipäivän huoliin ja elannon hankkimiseen. 

Harva selviää arjesta ilman kiireen tuntoa ja 
aikatauluongelmia. 

SUKUSEURA PERUSTETTIIN yhdistämään 
katkenneita siltoja sukupolvien ja sukuhaarojen 
välille, uudistamaan kadonneita ihmissuhteita ja 
välittämään tietoa, mitä meille- maantieteellisesti, 
aatteellisesti ja ammatillisesti hajonneille 
sukulaisihmisille kuuluu. Toivottvasti varaat niiden 
vaalimiselle aikaa. 

Stenrothien sukututkimusta tehdessäni olen 
kouriintuntuvasti päässyt seuraamaan, kuinka 
hedelmällistä aktiivinen toiminta voi parhaimmillaan 
olla: Suomenlinnan kohtaamiset, kyynelten täyttämät 
halaukset, omien esi-isien löytyminen, valtioiden rajat 
ylittävä ystävyys. 

OLEN KOHDANNUT myös tutkimuksen nurjan 
puolen: avioeroja, adoptioita, avioliiton ulkopuolisia 
lapsia. Tosiasioita ei haluta tunnustaa, omia tekoja ei 
haluta muistella. 

Näille molemmille ääripäille ja kaikelle muulle 
niiden välissä on sukuseurassa oma paikkansa. 
Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen kipuineen ja 
onnen hetkineen. 

SUKUSEURA ELÄÄ vauva-aikaansa. Jouluna 

vietämme sitäkin tärkeämää syntymä juhlaa! 
TIMO SIUKONEN 

Sukuseuran sihteeri 

Sukuseuran hallitus: 

Puheenjohtaja: 
Yrjö Sariola, Vapaudenkatu 20 B 22, 40100 Jyväskylä, 
puh. 014-212 195, yrjo.sariola@nic.fi 

Varapuheenjohtaja: 
Eira Mollberg, Kustaa Vaasantie 15, 00560 Helsinki, 
puh.09-796562,040-5195479, 
eira.mollberg@kolumbus.fi 

Sihteeri: 
Timo Siukonen, Vanhansillantie 6, 41660 Toi vakka, puh. 
014-871 598, 0400-201 480, timo.siukonen@sci.fi 

Jäsenet: 
Eija Stenroth, Kallenkaare 21, 14200 Turenki, puh. 03-
687 8608, 050-3808794, eija.stenroth@janakkala.fi 
Olavivon Bell, Tommolankatu 14-16, 18130 Heinola, 
puh.03-7153384 
Klaus Kilpi, Gyldenintie 14 D, 00200 Helsinki, puh. 09-
666616, klaus.kilpi@vtt.fi 
Liisa Kivijuuri, Ruojantie 3, 85500 Nivala, puh. 08-
44 34 7 5, liisa.kivijuuri@kotinet.com 
Vilho Palola, Kaislatie 6 H 12, 90160 Oulu, puh. 08-
333729 
Pekka Pinomaa, Marjaniementie 32, 00930 Helsinki, 
puh. 09-3232020, pekka.pinomaa@pekkapinomaa.fi 

Rahastonhoitaja: 
Aarne Sariola, Myhkyrinkatu 5 as 14, 70100 Kuopio, 
puh. 017-2616 538 

Stenrothien toiminta-ajatus 
Sukuseuran tarkoituksena on selvittää Stenroth
suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja 
edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä 
keskuudessa. 

Sukuseura järjestää yhteisiä kokouksia, suku
päiviä, retkeilyjä ja muita seuran toimintaan liittyviä 
tilaisuuksia, kerää ja arkistoi sukua koskevaa tietout
ta, selvittää ja auttaa suvun jäseniä tutkimaan suvun 
vaiheita sekä saattaa työn tulokset jäsenten tietoon, 
harjoittaa sukuseuran tarkoitusperiä edistävääjul
kaisutoimintaa sekä pitääjatkuvasti luetteloa suvun 
jäsenistä tasa-arvon periaatteita noudattaen. 
(Sääntöehdotuksesta muotoiltu tiivistys) 
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Kesän 2000 hittidekkari 
HELMI-MAALISKUUN TAITEESSA sain sähköpostiini 
viestin minulle siihen asti tuntemattomalta henkilöltä, Timo 
Siukoselta. Hän kertoi olevansa sukulaiseni ja tekevänsä 
sukukirjaa,jossakantaisänä on Erik Stenroth 1600-luvulta! 
En ollut koskaan kuullut Erik Stenrothista sen paremmin 
kuin siitäkään, että suvussamme, siinä Gulin-Pinomaassa, 
olisi sen niffiisiä henkilöitä. Meidän sukupolvellemme 
vanhin on tähän asti ollut ' kantaisä', Ristiinan rovasti 
Arthur Lorenz Gulin (1855- 1925). 

Kesäkuun alussa ilmestyi sitten sukukirja nimeltään 
'Stenrothien keskeneräinen ' . Mikä historia, mikä nimi ja 
mikä kirja! Siihen kun tarttuu, ei voi lopettaa, ennenkuin 
ratkaisu on löytynyt. Jokainen aloittaa tietysti itsestään, 
niin minäkin. Oma taulu löytyi helposti kirjan lopussa ole
van aakkosellisen nimiluettelon perusteella. Tai ei sentään 
liian helposti, tähän liittyy pienijännitysmomentti: naisen
puolien pitää ymmärtää etsiä taulunsa tyttönimen perus
teella. 

OMAAN TAULUUN päästyä on sitten helppo tavoit
taa tutkimuksen ja suvun taaksepäin etenemisen juoni: minä 
itse, äitini, ukkini, ukkini äiti, hänen äitinsä, tämän isä ja 
isoisä, jonkajälkeen tulee jo Taulu 3, Erik Johan Roschier, 
jonka äiti oli Margaretha Stenroth, Taulu 2 ja isä, vänrikki 
Erik Stenroth Taulussa 1. 

Näin tauluissa taaksepäin edeten päästään alkuun. Olen 
IX sukupolvea: välissämme on 253 vuotta. Helppoa ja 
hauskaa tehdä retkiä vuosisatojen taakse. Mikä valtava 
työ onkaan tehty tietojen keräämisessä ja kirjaksi saatta
misessa! 

JUHANNUKSEKSI OLIMME kutsutut serkkujen luok
se Vihtiin. Otin uunituoreen ' Stenrothien keskeneräisen ' 
mukaani tarkoituksena vähän esitellä sitä. Mutta mikä me
nestys, kaikki halusivat kirjan heti omiin käsiinsä ja aloit
taa 'perinteisen tutkimuksen' , löytää itsensä ja perheensä 
ja edetä siitä. Niinkuin hyvä dekkari ainakin, 'Keskeneräi
nen' imaisi meidät joukolla mukaansa polveileviin 
juonenkulkuihin. Olipa meillä hauska Juhannus kesän hitti
dekkarin parissa, tulikohan edes kokko poltetuksi! 

Myöhemmin kesällä, kun jokaista pyydettiin tarkista
maan ja korjaamaan omat tietonsa, tapasimme serkusten 
kanssa uudestaan 'Keskeneräisen' merkeissä, koska kirja 
oli Juhannuksenajäänyt innokkaisiin käsiin ja halusin sen 
jo takaisin. 

Niinpä taas vierähti parituntinen sukutauluihin ja sen 
myötä Gulin-Pinomaa sukuseuranjulkaiseman 'Pinon Sa
nomien' vanhojen numeroiden tutkimiseen. Heräsi nimit
täin kysymys suvun muutamienjäsenten nimen vaihdosta, 
kun nimeä Gulin alettiin vuosisadan alussa olleen suku
nimien suomentamisaallon mukana suomentaa Pinomaaksi. 

KIRJASSA OLI oli muutamia virheitä tältä osin ja niitä 
ihmetellessä päädyttiin em. nimikysymyksen tutkimiseen 
tarkemmin ja kun muistimme, että nimiasiaa on lehtemme 
palstoilla käsitelty, etsittiin kyseiset artikkelit ja paneudut
tiinnimimenmuutoksiin, vuosilukuihin ja Suomen histori
aan. Niin, milloin olikaan Kalevalan riemuvuosi?! Näin oli 
'Keskeneräinen' saanut meidät innostumaan laajemmin
kin sukuhistorioihin. Innostavia ja mukavia hetkiä. 

Kesän mittaan kirjan kannet alkoivat jo nuhjaantua ja 
sivut kääntyillä koirankorville, niin ahkerasti sitä selattiin 

PINON 21 
SANOMAT 

GULINS 
UNDEitR.ÄTTELSER. 

2000 
Pinon Sanomien kannessa on perhekuva neljästä eri su

kupolvesta: Takana seisovat Maija ja Olli Pinomaa. Edessä 
istuvat heidän tyttärensä Anu Nevanlinna, hänen tyttärensä 
Raisa Nevanlinna ja hänen tyttärensä Juulia Mertanen. 

ja luettiin. joka kerta löytyijotain uutta. Kerran tarttui sil
miin tuttu paikannimi, Lemi. Taulusta 45 voi lukea muuta
man rivin pituisen surullisen tarinan kirkkoherra Jakob 
Roschierin perheen kohtalosta. 

Toisen kerran taas näin työtoverini sukunimen, josta 
heti hänelle sähköpostia lähettämään ja kyselemään, joskas 
olisimme sukua keskenämme. Tutkimus jatkuu. 

SIINÄ MISSÄ dekkari päättyy, 'Stenrothien kesken
eräinen' vasta alkaa: tämän lehden palstoilla kerrottiin syys
kuun numerossa, että ensimmäinen painos myytiin heti 
tuoreeltaan loppuun ja että uusi painos on jo tekeillä ja 
ilmestyy tulevan talven aikana. 

Eikä tämä vielä mitään, vaan suku tulee laajenemaan 
entisestäänkin, kun kaikki jo olemassaolevat, meihin liitty
vät sukuseurat, samoin kuin toistaiseksi tuntemattomatkin, 
tulevat ' tapeetille ', kirjan kansien väliin omille paikoilleen. 
Tiedossa on kaikkiaan viitisentoista sukua Calamniuksista 
Wuorenheimoihin, siinä mukana myös Gulin-Pinomaat. 

ALKAA TUNTUAjo siltä, että puhuipa kenen kanssa 
tahansa hiukan syvällisemmin, jo huomaamme olevamme 
sukua keskenämme. Näin on vänrikki Erik Stenrothista liik
keelle lähtenyt valtava sukututkimus tuottanut hienon kir
jan ja tuonut yhteen tuhansia ihmisiä, joilla on yhteinen 
lähtökohta. 

KIRSTI PEKARI 
Sukulehden päätoimittaja 

Stenrothien keskeneräisen Taulu 94 
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Seikkailu pyramidi en maassa 
Lähdetään mielikuvitusmatkalle Egyp
tiin. Siellä on suuria autiomaita ja 
hiekkaerämaita, kameleja, turbaanipäi
siä paimenia sauvat käsissään ja kei
taita, joissa matkalaiset voivat pysäh
tyä lepäämään palmujen alle. 

Tehtäväkseni on annettu pitää esi
telmä Erik Stenrothin suvusta ja aikaa 
olen saanut 15 minuuttia. Ensin tulin 
siihen tulokseen, että tehtäväni on 
mahdoton tai sen vaikeusaste vielä 
korkeampi kuin Frederik Chopinin 
minuuttivalssissa. Muistatteko miten 
Marion Rung lauloi sitä hengästy
neenä hurjaa kyytiä ja päätyi puolen
toista minuutin esitykseen. 

Rakkaat kuulijani. Kiinnittäkää 
turvavyönne. Käymme aikakoneessa 
läpi 312 vuotta 15 minuutissa. Tausta
maisemana on Egypti, mutta vain 
mielikuvien kautta. 

Minne hävisi minun uskollinen 
palvelijani Benjamin? Jalanjäljet näky
vät hiekassa. Seurataan niitä. Tuolta 
harjanteen takaa kuuluu Benjaminin 
ääni, lumoutunut ääni. Hän on löytä
nytjotain ihmeellistä. 

Katsokaa! Benjamin kuopii käsil
lään hiekkaa. Sieltä näkyy 
kivenlohkare ja toinenkin. Mennään 
porukalla kaivamaan! 

Kivistähän muodostuu miehen
korkuinen pikkupyramidi. Seinään on 
kiijoitettu nimet Erik Stenroth 1688-
1766jaKristiinaKrook 1708-1788. He 
ovat sukupyramidimme kanta
vanhemmat. 

Benjamin osoittaa pientä aukkoa. 
Kurkistetaan sisään. Siellä on aseita. 
Erik olijalkaväen sotilas Ruotsi-Suo
men armeijassa. Siellä on peruukki ja 
puuteria. Niistä Erik maksoi 
yleellisyysveroa. Tuolla taitaa olla 
kävelykeppi. Erik palellutti jalkansa 
Norjan sotaretkellä. Huoneessa on 
neljä lasten sänkyä. Niiden päädyissä 
lukevat nimet: Margaretha, Henrik, 
Sara ja Nils. 

Voi pikku vintiötä! Benjamin on 
löytänyt toisen aukon ja pujahtanut 
pyramidin sisään eikä häntä näy mis
sään. Benjamin! Ei vastausta. 
Benjamiiiiin! Missä sinä oo-leet! 

"Täällä! Täällä on kellarikerros!" 
Hyvänen aika sentään. Poika on 

avannut lattialuukun. Mennään hä
nen perässään. Mitähän sieltä löy-

Timo Siukonen Suomenlinnassa 

tyy? Nyt on oltava varovainen. Onko 
kenelläkään taskulamppua? 

Katsokaa! Ihmeellistä! Voiko tämä 
olla totta. Ei tämä olekaan yksi
kerroksinen pyramidi, vaan kaksiker
roksinen. Margaretha, Henrik, Sara ja 
Nils ovat kasvaneet aikuisiksi. He 
ovat menneet naimisiin. Heille on 
rakennettu omat asunnot. 
MargarethaojaSaran ovilta on Sten
rothin nimi pyyhitty pois. Tilalla 
lukee Roschier ja Masalin. 

Henrikistä on tullut pappi. Hänen 
pöydältään tipahtaa kirje. Siinä hän 
valittaa olojaan Leppävirran kappa
laisen pappilassa, joka sijaitsee Soi
salon saaren Konnuslahdessa. Syk
syllä ja keväällä miesrukka ei pääse 
heikkojenjäiden vuoksi hevosella 
jään yli kirkolle eikä voi toimittaa 
jumalanpalveluksia. Hän toivoo, että 
seurakunta suorittaisi maanvaihto
kaupat Lopulta pappilalle löytyy 
uusi paikka läheltä kirkkoa eikä 
kelirikka enää vaivaa. Kauaa Henrik 
ei perheineen ehdi nauttia 
parantuneista oloista, kun hän saa 
viran Pohjois-Karjalasta Ilomantsin 
luterilaisena kirkkoherrana. Siellä 
häntä arvostetaan yli kirkkokuntien 
rajojen. Hän siunaa venäläisen 
ortodoksipapin tehtäväänsä, sillä 
lähiseuduilla ei toimi yhtään 
ortodoksipiispaa. Niihin aikoihin 
kirkkojen välillä käytiin uskonsotia 
eivätkä suhteet yleisellä tasolla olleet 
lämpimiä. 

Ikäviä uutisia! Henrik kuolee 46-
vuotiaana. Perheen kuopus Gustaf on 
vain kolmen kuukauden ikäinen. Leski 
Katariina muuttaa lasten kanssa Pa
dasjoelle takaisin Hämeen ja Keski
Suomen rajamaille. Siellä asuu hänen 
vanhin tyttärensä Ulrika yhdessä mie
hensä Karl Forssellin kanssa. 

Mitä tapahtuu Nils Stenrothin koto
na? Hän on käynyt useaan kertaan 
rakentamassa Suomelinnaa, osallistu
nut Saksassa Pommerin sotaan, eden
nyt upseeristoon ja perustanut per
heen Jämsään Hinkkalan rälssitilalle. 
Maita ja metsiä on niin paljon kuin 
silmä siintää yli 30 kilometriä Petäjäve
den suuntaan. Hänen vaimonsa Anna 
Sofia L'Eclair on ranskalaista 
aatelissukua ja osaa huolehtia 
säätynsä mukaisista pidoista. Lapsista 
eloonjäävät Anna, josta tuleeLiperin 
kappalaisen Fredrik Kekonin puoliso 
ja Karl-Erik, joka etenee Vaasan läänin 
toiseksi maanmittariksi. Hänjälkeläisi
ään ovat Nivalan Stenrothit. 

Samaan aikaan Nilsin kanssa 
Jämsässä asuvat myös Roschieritja 
Masalinit. Heidän välilleen syntyy 
luonnostaan sukuyhteys. 

Hei herätys! 
Samaa sukuyhteyttä vaalimme täällä 

Suomenlinnassa. 
Onko kukaan nähnyt Benjaminia? 

Mihin se poika taas katosi? 
Tuolla vilahti pää taas yhtä kerrosta 

alemmaksi. Kukajaksaa hakea pojan 
tänne? Ei. Itse on mentävä. Muuten 
hän eksyy, sillä oikeat pyramidit ovat 
täynnä salaoviaja piiloon muurattu ja 
huoneita. 

Nyt alkaa vaikuttaa siltä, että 
Stenrothien sukupyramidi on ihan 
oikea pyramidi. Siellä ja täällä on ovi, 
joka on muurattu umpeen. Kaikkea ei 
haluta kertoa. Jotakin laitetaan piiloon. 
Ehkäpä myöhempien aikojen tutkijat 
selvittävät salaisuudet. Emme ehdi 
perehtyä niihin, sillä tuolla Benjamin 
vilistää portaita alaspäin neljänteen 
kerrokseen. Vastaan tuleat viides ker
ros, kuudes kerros ja seitsemäs. 

Koko ajan pyramidi kasvaa suurem
maksi ja suuremmaksi. Rakennuksen 
ulkopuolelle on tilattu suuret kaivin
koneet. Ne nostavat kauhoillaan hiek
kaa kuorma-autoihin, jotka ajavat 
kaatopaikoille. 



Jos tämä kertomus ei olisi mieliku
vitusta ja satua, ette uskoisi minua, 
mutta nyt teidän on pakko uskoa. 
Muuten kokotarinalta menisi pohja 
pois. 

Uskokaa tai älkää. Kuudennessa 
ja seitsemännessä kerroksessa asuu 
ihan oikeita, eläviä ihmisiä. Men
nään koputtamaan ovia. Kuuden
nesta kerroksesta löytyvät Sirkka ja 
Elli Salmenkiven kodit. Heidän mie
hensä olivat veljeksiä Armas ja Rei
no Salmenkivi, molemmat syntyjään 
Stenrotheja. 

Entä seitsemäs kerros? Voi harmi: 
Stig Calamnius on matkustanut Ka
lajoelle viettämään Calamniuksen 
sukuseuran 50-vuotisjuhlaa ja toi
sen oven takana asuu hänen serk
kunsa, suvun vahin jäsen 99-vuoti
as Aili Wikman. Hän on valitetta
vasti kuuro ja hänen näkönsäkin on 
huonontunut. Silti hän haluaa asua 
yksikseen. Toivotetaan koko joukol
la tälle sitkeälle eläkeläisopettajalle 
hyvää vointia ja Calamniuksen 
sukuseuralle menestystä myös tule
vaisuudessa. 

On siellä seitsemännessä kerrok
sessa muitakin. Yhdessä lukee 
Kekoni. Mitä tuossa keltaisessa 
lapussa lukee: olen mennyt Suo
menlinnaan suku juhlille! Allekirjoi
tus Monna Kekoni. Pyydän Monna 
Kekonia heiluttamaan kättään su
vun nuorille jäselle. 

Pyramidia on rakennettu eri 
kulmilta eri tahtiin. Se näyttää ulkoa
päin vähän vinksahtaneelta. Raken
nus pysyy kuitenkin vakaasti pys
tyssä koska sen pohja on niin leveä 
ja se laajenee koko ajan. Samalla 
tulee kerroksia lisää: kahdeksas, 
yhdeksäs ja kymmenes. 

Yhdestoistakin on jo aluillaan. 
Vauhtiin on päästy Margarethan 
sukuhaarassa. Löytyykö joukostam
me von Troileja, Ollikaisia tai 
Kuuskoskia? Anton Gustafvon 
Troil syntyi Helsingissä elokuussa 
1985 ja hänen veljensä Niclas Wil
helm Samuel marraskuussa 1989. 
Minka Maria Ollikainen syntyi maa
liskuussa 1989 Pietarsaaressa ja 
hänen pikkuveljensä Kasper Matias 
marraskuussa 1990. Myös heidän 
serkkunsa Moona Alexandra ja Nea 
Natalia Ollikainen kuuluvat yhden
teentoista sukupolveen. Heitäkin 
nuorempia ovat Joel Juhani ja Iris 
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Kaarina Kuuskoski Helsingistä. 
Saman kerroksen rakentaminen 

alkoi Masalinien portaassa viime 
vuonna, kun Fanny Masalinin 
tyttärentyttärenpojan William 
Billingsleyn perheeseen Kanadassa 
syntyi marraskuussa 1999 esikoinen, 
William juniori. 

Stenrothien pyramidissa tarvittai
siin kyllä hissiä. Muistattehan: Erik 
ja Kristiina asuivat ylhäältä päin 
laskettuna ensimmäisessä kerrokses
sa. Sirkka ja Elli Salmenkivi löytyvät 
kuudennesta kerroksesta ja von 
Troilin pojat yhdennestätoista. Käy
tössä on siis kuusi kerrosta. Niin 
ihmeelliseltä kuin se kuulostaakin 
vain viisi sukupolvea on kokonaan 
siirtynyt ajasta ikuisuuteen. 

Missä on Benjamin? 
Benjamin! Ei vastausta. Benjamiii

iin! Missä se vintiö taas on? Ei ole 
tässä pyramidisissa enempää kerrok
sia. Hänen on siis ollut pakko lähteä 
takaisin ylös tai ulos. 

Ja tuolla hän on. Kaivinkoneen 
vieressä. Taas vaarallisessa paikas
sa. Kuka pelastaa pienen pojan 
työmaakoneiden vierestä? Hänhän 
voi vaikka pudota jyrkänteen 
reunalta. 

Apua! Nyt hän hyppää ja putoaa, 
putoaa, putoaa aivan kuin kuiluun. 
On mentävä perässä. Benjamin ma
kaa selällään kuilun pohjalla. Hän ei 
ole loukkaantunut. Hän viittilöi kä
dellään ylöspäin ja ihmettelee, mikä 
rakennus hänen yläpuolellaan koho
aa. 

Siinä on toinen pyramidi, mutta 
ylösalaisin. Kapea osa alhaalla, le
veä ylhäällä. Rakkaat kuulijani! 
Mielikuvitukseltanne vaaditaan nyt 
suuria ponnistuksia. Koittakaa py
syä mukana. 

Meillä on kaksi pyramidia vierek
käin. Toinen on aivan normaali, mut
ta toinen seisoo ihmeellisesti 
kärjellään. 

Benjamin nousee seisomaan. Hän 
oivaltaa nopeasti, mistä on kyse. 
Hän taputtaa alimmaista kiveä. Siinä 
lukee hänen nimensä ja syntymä
vuotensa. Seuraavan kerroksen 
seinään on hakattu hänen isänsä ja 
äitinsä nimet. Kolmannessa ovat 
isän ja äidin vanhempien nimet. 

Nyt meillä on toisenlainen 
pyramidiseikkailu edessä. Naapuri
rakennuksessa läksimme liikkeelle 

esi-isästämme Erik Stenrothistaja 
päädyimme portaita ja käytäviä pit
kin alakertaan, jossa asuvat suvun 
kaikki uusimmatjäsenet kaikista eri 
sukuhaaroista. 
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Tämä toinen pyramidi on vähän 
toisenlainen kuin ensimmäinen: 
siistimpi, säännöllisempija pienempi. 
Nyt kiipeämme alhaalta ylös. Eri 
kerroksista löytyvät aina seuraavan 
polven isät ja äidit. Yllätyksiä tai 
salaisuuksia esiintyy vain harvoin. 
Kyllähän me melkein aina tunnemme 
oman isämme ja äitimme. Joskus 
tieto jää hämäräksi. 

Kun Benjamin on noussut kolman
teen kerrokseen, siellä on neljä hä
nen isovanhempaansa. Yksi kerros 
ylöspäin ja asukkaita on kahdeksan. 
Viidennessä on 16, kuudennessa 32 
ja seitsemännessä taas kaksi kertaa 
enemmän eli 64. Kahdeksannessa 
nimiä on 128, yhdeksännessä 256 ja 
kyrnmenennessä 512. 

Numeroilla pelaaminen ei ehkä 
muuten olisi mielekästä, mutta kun 
mietimme kahden viereikkän seiso
van pyramidin merkitystä, voimme 
oivaltaa kuinkajäijestelmällisesti, 
monipuolisesti ja yllättäväHäkin 
tavalla olemassaolomme perusta on 
historian kuluessa muovautunut. 
Sukuhaarat ovat kuin pyramidi en 
porraskäytäviä, sukupolvet kuin 
rakennuksen kerroksia. 

Tässä esitelmässä ei ole ollut mah
dollisuutta kurkistaa yksittäisten 
ovien taakse, keitä siellä asuu ja 
miten he elävät. Suuren suku
pyramidin tuhansien asukkaiden 
mainitseminen ei olisi edes mielekäs
tä. 

Kun te luette Stenrothien kesken
eräistä, muistelkaa vertauksia erilai
sista pyramideista. Voitte kulkea 
kirjan sivuilla porraskäytävästä ja 
kerroksesta toiseen aivan omassa 
tahdissa. Hakuteoksessa jokaisen 
henkilön edessä on roomalaisin 
numeroin kerrottu missä kerroksessa 
hän asuu eli mitä sukupolvea edus
taa. Porraskäytävät eli neljä suku
haaraa löytyvät sisällysluettelosta ja 
yksittäisten henkilöiden luo pääsee 
hakemiston kautta. 

Kuka tietää, mihin Benjamin kato
si? Benjamii-iiin? Ei vastausta. Mi
nun täytyy lähteä häntä etsimään. 

TIMO SIUKONEN 
Sukujuhlassa 10.6.2000 
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SUKUMME 
KOTKANNOKAT, 
KULMAKARVAT 
JA MUUTA 
GEENIASIAA 

Olin lääketieteen kandidaattina aikoinaan seuraamassa 
leikkausta. Päälläni oli vihreä suojatakki, päässä pipo, käsissä 
lateksihansikkaat eikä naamasta suojanaamarin takaa 
näkyneet kuin silmät. Tapitin leikkaushaavaan, kun 
nukutuslääkärinä toiminut Inkeri Kivalo kesken kaiken 
kysäisi:"Oletko sukua Salmenkiven Karille?" Hölmistyin 
täysin kysymyksestä ja totesin: "0 lenhan minä, mutta mistä 
ihmeestä arvasit". "Sinulla on Salmenkiven silmät". Niinpä 
niin, Stenroth-Salmenkiven suvun kotkannokka, tuuheat 
kulmakarvat ja isot siniset silmät vilahtelivat myös viime 
kesän sukujuhlassa ja heräsi ajatus kertoa periytyvistä 
ominaisuuksista Kivenjuurissa. Tuli myös mieleen, olisiko 
suvussamme joitain perinnöllisiä sairauksia: hulluutta, 
sokeritautia, rintasyöpää tai muuta yhtä "mukavaa". 
Ainakaan suppean katugallupin perusteella mitään kovin 
suurta perinnöllistä riesaa ei näyttäisi suvussa esiintyvän. 
Asiaa kannattaisi kuitenkin tutkia tarkemmin. 

Periytyvät ominaisuudet ovat geeneissä 
Kaikki perinnölliset ominaisuudet ovat geeneissä, 

jotka sijaitsevat samanlaisina kaikkien solujen tumissa (paitsi 
siittiöissä ja munasoluissa joissa on ainoastaan puolet 
geenimäärästä). Ihmisen geenien lukumäärää ei vielä tiedetä, 
mutta se tulee selviämään muutaman vuoden kuluttua, kun 
ihmisen genomihanke valmistuu. Arvio vaihtelee 40 000-
1 00 000 geenin välillä. 

Hedelmöityksessä äidin ja isän geenit sekoittuvat: 
puolet lapsen geeneistä tulee äidiltä, puolet isältä. Jokaisesta 
geenistä on kaksi kopiota, joista tulee isältä ja toinen äidiltä. 
Näiden geeniparien pienen pienistä eroista johtuen ihmiset 
ovat erilaisia. On pitkiä ja pätkiä, on koukkunokkia, 
mustatukkia, valkoihoisia, punanahkoja jne. 

Perinnölliset taudit 
Perinnölliset taudit johtuvat geenien virheistä. Ne 

eivät kuitenkaan väistämättä aina aiheuta tautia, vaan 
lisäävät alttiutta sairastua tai kasvattavat taudin riskiä. 
Perinnöllisiä tauteja voivat olla lähes kaikki taudit. Joku onkin 
joskus tokaissut: "Ainoa tauti, joka ei varmasti periydy, on 
hedelmättömyys". Tämäkään ei enää pidä paikkansa 

Artikkelin 
teksti ja 
taitto: 
professori 
Hannu 
Sariola 

koeputkihedelmöityksen ansiosta. Sen avulla 
hedelmättömyyskin voi siirtyä sukupolvelta toiselle. 

Suomalaisten esi-isät vaelsivat Suomenniemelle 
pieninä ryhminä. On arvioitu, että kaikki nykysuomalaiset 
olisivat vain muutaman sadan perheen jälkeläisiä. 
Kantaäitienja-isien pienestä määrästäjohtuen suomalaisilla 
on joukko omia tauteja, joita ei esiinny muualla maailmassa. 
Niitä kutsutaan "suomalaiseksi tautiperimäksi". Toisaalta 
meiltä puuttuu muutamia tauteja, jotka ovat yleisiä muualla. 

Vallitsevat ja väistyvät ominaisuudet 
Ominaisuudet ja taudit periytyvät kahdella tavalla: 

joko vallitsevasti tai väistyvästi. Vallitseva ominaisuus 
siirtyy lapsille, vaikka vain toisella vanhemmista olisi tämä 
ominaisuus, jolloinjoka toinen lapsista perii ominaisuuden. 
Jos ominaisuus on väistyvä, kummankin vanhemman pitää 
olla kant~a. Tällöin keskimäärin joka neljäs lapsi saa tämän 
väistyvän ominaisuuden kantajavanhemmalta ja kantajuus 
muuttuu näkyväksi ominaisuudeksi. Elämä ei kuitenkaan 
ole näin yksinkertaista vaan osa ominaisuuksista ja suuri 
osa taudeista on useiden geenien määräämiä. 

Perimä ja ympäristö 
Usein tautien syitä kuvataan akselilla, jonka toisessa 

päässä ovat geenit ja toisessa ympäristö sekä elämäntavat. 
Suotuisassa ympäristössä huonompikaan perimä ei aiheuta 
tautia, mutta huonoilla elämäntavoilla alttius johtaa tautiin. 
Toiset voivat popsia suolaa mielinmäärin, mutta alttiissa 
yksilössä suola aiheuttaa verenpainetaudin. Rasvankaan 
syömisestä ei kaikille tule sepelvaltimotautia. Valitettavasti 
mei-dän suomalaisten geeneille rasva ei passaa, ja sepelval
timotauti on täällä yleinen. 

Stenroth-Salmenkiven suvun geenit 
Tyypillinen sukumme jäsen on keskipitkä laihanluikero 

kuikelo. Nenä on usein tuulta halkova koukkunokka, silmät 
ovat siniset ja kulmakarvat tuuheat. Tukka harmaantuu iän 
myötä. Luonne on enemmän umpimielinen kuin pursuava; 
työn tekemisen tahto ja taito on kuitenkin selvästi geeneissä. 
Terveys on vahva, joskin miessukupuolta vaivaa usein 
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Stenrothien Henrik-sukuhaarasta: Harri Siukonen (vas.) , Veik
ko Sariola (ylh.) , Kari Salmenkivi, Ernst Sandlund nuorenaja 
vanhana sekä Reetta Sariola (oik) 

sepelvaltimotauti. Elämälle kertyy tästä huolimatta 
keskimääräistä enemmän vuosia. Onpa suvussa muutama 
todellinen tervaskantokin. Vanhin sukumme jäsen on 
tiettävästi Nilsin sukuhaaraan kuuluva Aili Wikman, joka 
on kunnioitettava! 99 vuotta. Vaikka emme ole 
virheettömiä tai mitään superihmisiä, voi olla tyytyväinen 
esi-isien perimästä- ei ainoastaan geeneistä vaan myös 
henkisestä perinnöstä. "Ihanimmat, armahimmat 
kylpykemut" -saunalaulukin näyttäisi periytyvän 
vallitsevasti sukupolvelta toiselle. Kulttuurin ja tapojen 
sanotaankin periytyvän geenien tavoin, tosin ei geeneissä 
vaan meemeissä. 

Kerro sukumme taudeista 
Jos mielestäsijoku luonteen piirre, ulkonäkö tai tauti 

on suvunemme tyypillinen, lähetä siitä tieto minulle. Teen 
luettelon periytyvistä ominaisuuksistamme ja yritän 
arvioida, onko kyseessä piirteen tai taudin todellinen 
rikastuminen suvussa vai pelkästään tavallinen esiinty
mistaajuus väestössä. Tuloksen voisi sitten julkaista 

Stenrothien keskeneräisestä 
tilataan toinen painos 
Stenroth sukuseuran hallitus on päättänyt, että suku
kirjasta Stenrothien keskeneräinen tilataan toinen painos, 
jota korjataan ja täydennetään uusilla tiedoilla. Ensimmäi
nen painos on liki loppuunmyyty, mutta nopeimmille ti
laajille varaston pohjalta vielä teoksia löytyy. 

Suuria muutoksia kirjan toiseen painokseen ei voi
da teknisten syiden vuoksi tehdä. Siihen painetaan kym
menen sivua lisää. Toisen painoksen kirja maksaa 150 
markkaaja sitä voi tilata seuran sihteeriltä. Lisäosa paine
taan erillisenä lehdykäisenä, ja sen hinta on 30 markkaa. 

Toinen painos ilmestyy talvella maaliskuussa. Val
mistelut kokonaan uudistetun sukukirjan tekemiseksi 
ovat kesken. 

Kivenjuuret-lehdessä. Tietenkään mitään nimiä ei mainita ja 
tiedot esitetään muodossa, jossa henkilöitä ei voi tunnistaa. 
Lähetä minulle joko kirje tai sähköpostia alla olevaan 
osoitteeseen. Kerro kuinka monella esivanhemmista ja 
kuinka monessa sukupolvessa joku piirre, ominaisuus tai 
tauti on esiintynyt, ja miten kaukaisista sukulaisista on kyse. 
Nimiä en halua tietää. 

Hannu Sariola 
Kehitysbiologia professori 
Biotekniikan instituutti 
PL56 
00014 Helsingin yliopisto 
hannu.sariola@helsinki.fi 

PS. On olemassa "nenäteoria",jonka mukaan ihmiset 
valitsevat partnerinsa nenän ulkonäön perusteella. 
Isonenäiset hakevat isonenäisiä, nykeränenät nykeröneniä. 
Tästäjohtuen nenien ilmiasu pahenee sukupolvesta toiseen. 

U utispalsta 
Sukuseuran sihteerille tulleita tietoja: 

Syntyneitä 2000: 
Tammikuu: Wilhelmiina Palola. -Helmikuu: Ella Ruutu, 

Venla Lahja Kesia Keitto, Athena Marja Linnea Lindholm
Ahlund, Emma Loviisa Oikarinen. -Kesäkuu: Juho Santeri 
Toivola, Jon-Anton Karlsson. 

Kuolleita 2000: 
Tammikuu: Johan (Juha) Roschier, Lempi Helin. -Helmi

kuu: Erik Dolke, Ingrid Salevesen os. Söderström. -Maalis
kuu: Viljo Kahelin. -Huhtikuu: Walter Flander, Kalevi Mur
to, Linnea (Nea) Roschier os. Nilson, Saima Mehtälä, os. 
Palola, Allan Wirzenius, Matti Rajaniemi. -Toukokuu: 
Tomi Laakkonen. -Kesäkuu: Matti Mela. -Heinäkuu: Suo
ma Niskala, os. Stenroth. -Svvskuu: Marketta Airila.-Mar
raskuu: Mary-Ann Heinrichs, os. Hagelberg, 
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Pellosniemen vanha pappila Laukaassa ennen sotiaja remonttia. Pappila paloi 1950 ja sen tilalle rakennettiin uusi pappila, jossa 
Yrjö Sariola asui p erheineen vuoteen 197 4. 

Yrjö Sariolan kolme kiinnekohtaa: 
Stenrothit, Pellosniemi ja Laukaa 

Pimeässä huoneessa hohkaa sini
nen valo tietokoneen näyttöruudulta. 
Myös ulkona on pimeää. Siellä sataa 
tihuttaa. Itsenäisyyspäivä on vietetty 
ja joulu lähestyy. Lumesta ei Jyväs
kylässä ole tietoakaan.On arki-ilta. 

Synkeistä ulkoisista oloista huoli
matta Stenroth sukuseuran ensimmäi
nen puheenjoht~a Yrjö Sariola, 68, 
viettää valoisaa juhlapäivää vaimon
sa Anna-Maijan kanssa. 

"Sain tänään kirjani viimeistelyä 
vaille valmiiksi", hän sanoo Vapau
denkadun kodissaan ja osoittaa näyt
töruudulta Jumalanpalveluksen käsi
kirjan viimeisiä rivejä. 

Sariola toimi ennen eläkkeelle siirty
mistään puheenjohtajana komiteassa, 
joka valmistelijumalapalvelus
uudistusta Suomen evankelis-luteri
laiselle kirkolle. Lopulta kirkollisko
kouksen hyväksymä uudistus astui 
voimaan adventtina 2000, kirkkovuo
den ensimmäisenä päivänä. 

Kuopus syntyi 
pappilassa 

Sariola syntyi 1. kesäkuuta 1932 

Laukaan pappilassa ekonomi Veikko 
ja kansakoulunopettaja Elsa Sariolan 
neljäntenä lapsena. Perhe asui Jyväs
kylässä, jossa isä oli aiemmin toimi
nut lehtimiehenä ja vaihtanut sittem
min ammattia pankinjohtajaksi parem
man elannon hankkimiseksi. 

Kuusivuotiaana Yrjö-poika ilmoitti 
ryhtyvänsä aikuisena papiksi. 
Seitsemänvuotiasalla syttyi talvisota. 

"Olin silloin ekaluokkalainen. Kun 
pääsin koulusta 30. marraskuuta 1939, 
isä odotti minua Kauppakadun kul
massa ja pisti minut taksiin. Ilmeisesti 
äiti tuli mukaan. Minut vietiin turvaan 
Laukaa pappilaan. Sodan aikana olim
me siellä useaan otteeseen. Paikka 
tuli minulle hyvin tutuksi ." 

Sukurakkautta 
lapsesta alkaen 

Jälkikäteen katsoen Sariolan elämän 
peruspilarit olivat koossa jo koulu
poikana: papin ura ja siihen erotta
mattomasti liittyvä kutsumus, Laukaa 
kunta ja sen muistoja herättävä pap
pila sekä Stenrothin suku. 

Hän myöntää kuuluneensa 

stenrothilaisiin syntymästään lähtien. 
Siihen vaikuttivat ulkoinen asumis
ympäristö ja sisäiset kokemukset. 
Sarioloiden vaikutus jäi luonnostaan 
vähäisemmäksi, olihan isän Nord
berg-suku eteläsuomalainen ja kool
taan pienempi kuin äidin. 

"Kun kävimme vanhassa pappilas
sa, pystyin osoittamaan, että tuossa 
huoneesssa minä synnyin." 

"Sota-aikaa Pellosniemi tuli hyvin 
tutuksi. Siellä oli ryytimaa, jossa olin 
äidin apulainen. Ruokaa piti saada eri 
tavoin. Silloin mummi ja vaari tulivat 
läheisiksi ihmisiksi isovanhempina. 
Siellä tapasin toisia äidin sisaruksia, 
joista nuorimman Eeron kaatuminen 
ja hautaan siunaaminen vaikuttivat 
syvästi meihin kaikkiin". 

Pappila 
paloi 1950 

Pappila paloi helmikuussa 1950. 
"Mummi ja vaari menettivät kodin. He 
tulivat kevään ajaksi asumaan meille 
Jyväskylään. Vaari oli siirtynyt eläk
keelle 1948, mutta jäänyt mummin 
kanssa pappilaan. Hän oli silloin yli 



80-vuotias. Heidän pelastumisensaoli 
täpärällä." 

Keväästä 1950 on Sariolalle jäänyt 
väkevä muisto: "Vaari istui äidin 
ompelukeinutuolissa ja siunasi mi
nut. Olin silloin Jyväskylän lyseon 
seitsemännellä luokalla." 

Vaari kuoli 1949, mutta mummi ehti 
osallistua Yrjön pappisvihkimykseen 
Mikkelissä 195 7. 

Tiedemies 
ja pappi 

Vaarissa yhtyivät tiedemies ja työl
leen antautunut seurakuntapappi. 
Piispa Jaakko Gummeruksen keho
tuksesta hän käänsi kirkkoisien mer
kittävimmät teokset kreikastaja 
Augustinuksen tunnustukset 
latinasta suomeksi. 

"Poikani Heikki on jatkanut vaarin 
käännöstyötä suomentamana Raama
tun ulkopuolisiin apokryfikirjoituk
siin kuuluvanNeljännen makkabia
laiskiljeen. 

"Osvald Stenroth oli minulle ystä
vällinen vanha isoisä, jonka juhlissa 
otettiin valokuvia. Niitä on sitten 
jälkikäteen katsottu monet kerrat." 

"Silloin syntyi yhteys serkkuihin 
eikä se ole katkennut myöhemmin
kään, vaikka tiet ovatjohtaneet eril
leen." 

Mummin ja vaarin kodissa syntyi 
sukurakkaus ja tunto että kuuluu 
Stenrothin sukuun 

"Mummi oli selvästi voimakas 
nainen ja sydämellinen. Sitä ihmette
lin pappina, ettei hän koskaan moitti
nut saarnoja. Hänellä oli ainajotain 
tuotavaa kirkosta", Sariola muistaa 
isoäidistään, joka kuoli Laukaassa 
vuoden viimeisenä päivänä 1959. 

Otto Adolf, 
vahva persoona 

Sariolan muistot ulottuvat vielä 
yhden sukupolven kauemmaksikin 
lääninrovasti Otto Adolf Stenrothiin, 
jonka vahvasta persoonasta hän sai 
kuulla laukaalaiselta vanhaisännäitä 
Uuno Peuralta. Tämä muisti elävästi 
lääninrovastin kouluntarkastus
matkat "Oton vaikutus oli ilmeisesti 
aika merkittävä Keski-Suomen 
papistossa." 

"Otto tuli 187 6 Helsingin Suurkir
kon kappalaisen virasta Laukaan 
kirkkoherraksi. Seurakunta oli silloin 
suuri. Siihen kuului mm. Sumiainen, 
jonka kirkon Otto vihki ja jonka 100-
vuotisjuhlissa taas minä saamasin." 

Kivenjuuret 

Oton vaimon, Fanny Ehrströmin 
taustaan Sariola tutustui vasta myö
hemmin Lapualla, jossa hänelle selvi
sivät Ehrströmien pohjalaiset suku
juuret. 

Stenrothien Pellosniemi ja Laukaa 
ovatjättäneet syvät merkit Sariolan 
elämään. "Niitä on vaikea erottaa 
historiastani. Muutimme Pellosniemen 
pappilaan maaliskuussa 1969, kun 
minusta tuli Laukaan kirkkoherra. 
Siellä vietettiin äidin 75-vuotisjuhlia 
vanhojen perinteiden mukaan ja taas 
otettiin valokuvia uuden pappilan 
edustalla. Seurasin virassa enoani ja 
kununisetääni Armas Salmenkiveä, 
josta oli tullut läheinen ystäväni. Hän 
kuoli toisena helluntaipäivänä 1969 
taisteltuaan aikansa vaikeaa sairautta 
vastaan." 

Kokoperhe 
viihtyi Laukaassa 

Sariola kertoo, miten Laukaasta tuli 
koko perheelle mieluinen paikka eikä 
sieltä lähdetty mielellään pois 
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Lapualle. Heikki ja Olavi eivät oikein 
koskaan sopeutuneet Lapualle.Eivät 
he kylläkään sen koomin ole käyneet 
Laukaassa. "Vaimot veivät Pohjan
maalle ja Savoon, mutta pohja säilyy. 
Heikki toimii tuomiokapitulin 
asessorina, jossa tehtävässä hänellä 
on aktiiviset kontaktit Keski-Suo
meen." 

"Lapualla kirjoitin kirjan Laukaan 
uusimmista vaiheista. Siten säilyi 
henkinen yhteys, vaikka käytännön 
yhteydenpito jäikin vähemmälle." 

Uusisuunta 
Mäntyharjulla 

Sariola osallistui sukuseuran perus
tamiseen alusta alkaen myönteisesti 
ja aktiivisesti. 

Mäntyharjulla vietettiin 1996 Sten
roth-Salmenkivien suku juhla, johon 
oli kutsuttu myös muiden sukl,l
haarojen edustajia. 

Puheenjohtaja Yrjö Sariolan 
haastattelu jatkuu sivulle 10. 

Anna-Maija ja Yrjö Sariolan kodin seinällä on oman pojan, taiteilija Ilkka Sariolan 
isästään maalaama muotokuva. 
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Puheenjohtaja Yrjö Sariolan 
haastattelu jatkuu sivulta 9. 

Suomenlinnan juhla 
loi hyvän pohjan 
tulevaisuudelle 

Kokous valitsi sukutoimikunnan 
miettimään eri vaihtoehtoja. Suku
seura oli yksi niistä. 

Kivenjuuret 

"Työ toimikunnassa oli mieluista, 
luontevaaja tavoitteellista. Sen toi
minta kasvoi luonnollista tietä, or
gaanisesti ja huipentui Suomelinnan 
juhlassa. Sukukokous oli aivan ver
raton ja antaa hyvän kokemuksel
lisen pohjanjatkotyölle." 

Nyt on uusi tilanne stenrothilai
suuden vaalimisessa, koska toiminta 
laajeni kaikkia Erik Stenrothin jälke
läisiä koskevaksi. 

Jumalanpalveluksen käsikirja on juuri valmistunut Yrjö Sariolan tietokoneella. 

"Tuumastauko on tarpeen juhlan 
jälkeen", Sariola sanoo painokkaasti. 

"Nyt on määrätietoisesti mentävä 
eteenpäin, mutta sukuseurassa on 
tärkeää, ettei hoppuilla, vaan näh
dään pitkät linjat ja käytetään aikaa 
sekä sukurakkauden että suku
siteiden vaalimiseen." 

"' 5 U KU Kl ~.J 

l Stenrothlen r 

) nmsaudensmvi 
1 

"Uusi hallitus on innostunut työ
hönsä. Muuten ei sukuseuran työtä 
voisi tehdäkään. Muodollinen 
luottamustehtävien hoito ei onnistu 
ollenkaan. Silloin on ihan turha pyö
rittää firmaa." 

"Olen iloinen, että Kivenjuuret 
lehti on nyt jo tullut hyväksi yhtey
denpidon välineeksi. Senjatkuvuu
teen kannattaa panna voimavaroja." 

"Seuraavassa hallituksen kokouk-

1 'Iimo Siu!mnen: Stcnrotltien 
1 k.:skencrliJneu. Ylinrikki 
j ~~rik s~~mrotlun ( l688.J7fi(i) 
1 J;tlkdmstcn.lt;lku.tcos. S_'ten-
1 r?.Ulicnsukutoimlltullta. Jy
i vnskylli 200(1, 242 si vuu. 

n:illn,lteistli nelJil jatkm 1wkua. 
Margaretha Klllarina (1724-
1804} t~lo:ni_ naimisiin ;ryk
mentrttkJQtlf! .JoJum 141/entin 
Raschierin (17 
sa. Hcnril<i.st~ 

i 
j E• ·· rlk.Stenro~ ~np~ hY,Yin 
' . u~ un kan!msäk$t; hanen 

vanhemmistaan ta.i suvustaan 
ei, ol; Wytynyt mlt.äiin tlctojQ. 
11~n .. tln;•·sty;y ikään kuin tyh· 

' Ja$tu. bttk Stenroth oli mydcs 
Qnnekas mies kahdessnkirt 

··"~~n: hän · · · 

piuksen {1729-
1762) ja Katarinn Loviisa 
Fah/strömin ()747-1826) 
kanss<J. 

$(Jm Julicma ( 1732· t83ll 
meni naimisiin vemkat~cl
ll;IU5kirjuri Karl iohattM#Sa• 
'' ~ '' ' ' "' 

kofyö, joka kuvaa sukUa rw 
sovdensui"Yenl:>, josto p• ,t 
puovct eri haarojen "' 
piirteeJ: poppc;>c 
kirfolliioitc, ' · 
rnaonvdje~' 

Keskeneräinen sai huomiota 
Sukuseurojen liiton lehdessä 

Suomenlinnan sukujuhlillajul
kaistu Stenrothien keskeneräinen 
esiteltiin Sukuseurojen keskusliiton 
jäsenjulkaisussa Sukuviestissä 5/ 
2000. Yli puolen sivun artikkelissa 
käydään läpi vänrikki Erik Stenrothin 
elämänvaiheet ja esitellään kirjan 
kannessa oleva Heli Laurikaisen gra-

fiikan työ. "Tästä (kiljan 
toimitus )periaatteesta seuraa, että 
kirjan A4-kokoiset sivut on täytetty 
tiiviisti kolmelle palstalle sijoitetuilla 
perhetauluilla, joissa ei henkilöistä 
kerrota perustietoja enempää vaikka 
aihettakin olisi", lehden toimitussih
teeri Heikki Manninen kirjoittaa. 

sessa alkaa hahmottua eri tehtävä
alueet, miten sukututkimustaviedään 
eteenpäin ja miten suvun sisäisten 
haarojen kokoontuminen järjeste
tään." 

"Serkkuni ovat toivoneet Ninnin ja 
Osvaldinjälkeläistenjoukon tapaa
mista. Lauakaassa ilman muuta. Ei 
missään muualla." 

TIMO SIUKONEN 

Kivenjuuret 
postitetaan 
vielä kerran 
vanhaan tapaan 
KiveJ1iuurienjoululehden painos on 
400 kapaletta. Sukuseuran sääntöjen 
mukaan lehti kuuluu jäsenetuihin, 
joten kaikkijäsenmaksunsa hoita
neet saavat lehden kotiinsa ilman 
maksuvelvoitetta. 

Sukuseuran hallitus päätti, että 
muu postitus toteutetaan ainakin tä
män kerran vanhaa tapaa noudattaen 
siten että se lähetetään pankkisiirto
lomake mukana myös niille, jotka 
ovat maksaneet edellisen numeron. 

Jos et halua maksaa irtonumeroa 
40 markkaa, voit palauttaa lehden 
seuran sihteerille (yhteystiedot si
vulla 2) taijättää maksamatta. 

Kivenjuurien takasivulla on suku
seuranjäsenlomake, jonka täyttämäl
lä ja palauttamaila pääset jäseneksi. 
Ensi vuonna lehti ilmestynee kaksi 
kertaa: keväällä ja loppuvuodesta. 

Sukuseuran talous perustuu lähes 
yksinomaa jäsen- ja lehtimaksuista. 
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Kari Salmenkivi Suomenlinnassa: 

Otto Salmenkivi urakoi 
pitkän päivätyön maanmittarina 
Karl Otto Stenroth, sittemmin Salmen
kivi, syntyi Heinolan silloisen kappa
laisen Paul Osvald Stenrothin perhee
seen 12. helmikuuta 1900. Vain pari 
harvaa tarinaa hänen lapsuudestaan 
on korviini tullut, ne osoittavat pojan 
jo pienenä olleen aktiivinen ja yritteliäs, 
lisäksi jopa raha-asioissa oivaltava -
ominaisuus, joka ei ehkä ollut tavalli
nen hänen silloisessa pappilamil
jöössään. Tultuaan ylioppilaaksi Hei
nolasta hän opiskeli maanmittaus
insinööriksija oli valmistumi-sensajäl
keen kaksi vuotta geodesian assis
tenttina Teknillisessä Korkeakoulussa. 
Tältä ajalta oleva valokuva nuoresta, 
piippua polttavasta hurmurin näköi
sestä miehestä panee uskomaan tari
noita, joiden mukaan hänellä oli me
nestystä naismaailmassa. 

Vuonna 1929 alkoi sitten arki Keski
Suomessa. Oli toki avioituminen 1930, 
mutta nuorta aviomiestä ei 30-luvulla 
paljon perheen keskuudessa nähty, 
sillä hänen työpiirinsä Vaasan läänis
sä käsitti alueen Toivakasta Pihtipu
taalle eli lähes koko tulevan Keski
Suomen läänin. Hän tuskin silloin tie
si, kuten me nyt, että runsaat 100 vuot
ta aikaisemmin hänen isoisänsä isoisän 
veljenpoika Karl Erik Stenroth toimi 
niinikään maanmittarina Vaasan läänis
sä. 

Suvulle ominainen urakoiva työtapa 
leimasi mittarin toimia. Organisointiky
kyäkään ei puuttunut, syntyi tehokas 
toimisto apulaisineen. Esimies teki kui
tenkin myös itse rankasti kenttätöitä 
ja alaistensa piirissä hän oli pidetty, sitä 
osoittavat apulaismaanmittareiden 
myöhemmät kontaktit perheeseemme. 

Urakoiva työtapa oli Otto Salmen
kivelle koko elämänaikainen ominai
suus, joka tuli esiin myös harrastus
elämässä, olipa sitten kyseessä pien
viljelijän työ Nenäinniemi-nimisen ti
lan harrastajaviljelijänä tai eräs eläke
päivien projekti 70-vuotispäivän kyn
nyksellä: Mäntyharjun tontille syntyi 
näet käsipelillä metsään raivaten Ias-

Kari Salmenkivi Suomenlinnassa 

ten, lastenlasten ja sukulaisten käyt
töön lentopallokenttä. 

Pitkän työrupeamansa aikana maan
mittarina Keski-Suomessa Otto Sal
menkivi pani ammattitaitonsa ja inton
sa myös yhteisten asioiden hoitoon ja 
paikkakunnan kehittämiseen. Hän löy
si paikan 1930-luvun lopulla Jyväsky
län seudun lentokentälle Tikkakoskelta 
sekä toimi parikymmentä vuotta aktii
visesti Jyväskylän maalaiskunnan 
kunnallispolitiikassa. Voidaan sanoa, 
että hän oli yksi monista vaikuttaja
yksilöistä kehitettäessä Jyvässeutua 
viime sotien jälkeen. 

Sota-aikanahän oli toiminut Luonet
j ärvelle perustetun Lentorykmentti 4 :n 
huoltopäällikkönä ja sodan jälkeen hän 
paneutui muiden maanmittareiden ta
voin karjalaisten siirtolaisten asutta
miseen maanlunastustoimikunnan 
paikallisena puheenjohtajana. 

Vuonna 1952 tapahtui siirtyminen 
pois rakkaassta Keski-Suomesta viras
totöihin, ensin lääninmaanmittaus-

insinööriksi Hämeenlinnaanja kolme 
vuotta myöhemmin Maanmittaus
hallituksen yli-insinööriksi Helsinkiin. 
Työuran päätteeksi hän sai kanslia
neuvoksen arvonimen 

Sitten se kalastusharrastus! Isältä 
pojalle se on suvussamme kulkenut 
enkä ihmettele sen intensiteettiä, kun 
olen kuullut referaatin eräästä keskus
telusta. Se käytiin 1950 välittömästi 
Laukaan pappilan palon jälkeen kaiken 
omaisuutensa menettäneen 80-vuoti
aan isoisäni Osvaldinja hänen poikan
sa Aarteen välillä. Isoisä: "Ajattele, se 
meni se uusi verkkokin siellä vintillä!" 

Isäni viimeinen kalastusetappi oli 
Mäntyharjun kesäpaikan Juolasvesi, 
ja kyllä ne verkot piti kesäisin laskea 
sinne joka ikinen ilta. 

Mäntyharjulla isällä oli sitten aikaa 
myös perheelle ja suvulle ja siellä pal
jastui hänen pehmeämpi puolensa
monet lastenlapset muistavat sieltä 
hellästi rakastavan isoisän. 

KARI SALMENKIVI 
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Seija Tikkanen Suomenlinnassa: 

Toini von Bell rakasti sukua 
On kulunut sata vuotta Toini von 

Beliin syntymästä. Suurelle osalle 
laajaa Erik Stenrothin jälkerläisjoukkoa 
hän ei liene tuttu, mutta Henrik-haaran 
Stenrothit ja Salmenkivet tunsivat 
hänet hyvin. 

Uskon, että jokaisella neljällä 
sukuhaarana on ainakin yksi jäsen, 
jonka elämä on ollut eräänlainen 
tienviitta ja joka on ollut suvun 
tietojen, perinteiden ja ihanteiden 
vaalija. Sellainen oli Toini von Bell. 
Hänen äitinsä Sigrid Stenroth oli 
Laukaan Pellosniemen pappilan 
kasvatteja, kirkkoherra Otto Adolf 
Stenrothin ja Fanny Ehrströmin 
tyttäriä, joka avioitui Skotlannista 
lähtöisin olevaan von Bell -sukuun. 

Lukuisten jälkeenjääneiden 
paperien joukosta osui käsiini vain 
päivää Toinin syntymän jälkeen 
päivätty kirje, jonka Fanny Stenroth 
oli kirjoittanut tyttärelleen Sigridille 
Bellien Päivärinteen kotiin Helsinkiin. 
Hänen sanansa ovat täynnä sydämen 
rakkautta, hellyyttä ja suukkosia, 
tekstiä, jota nykyisin harvoin näkee tai 
kuulee. 

Maanläheisimpänä toivomuksena 
oli, että tyttö olisi kolmea vanhempaa 
rasavilliä veljeään kiltimpi . Säästetyt 
matkarahat, joita mummi ei voinut 
huonon vointinsa vuoksi käyttää, hän 
lähetti lapsen hoitokuluihin 

Posti oli tuonut tiedon myös 
Osvald ja Ninnin päivää aiemmin 
syntyneestä pojasta eli Otto-serkusta. 
Isoäiti totesi, että nyt on kummassakin 
perheessä kolme poikaa ja yksi tyttö. 
Samalla hän lähetti pa1van 
tunnussanan lauseen (Psalmi 89:1-3) 
lahjana tyttärelleen ja lapsenlapsel
leen: "Minä laulan ja ylistän alati 
Herran armoa. Minä julistan sinun 
uskollisuuttasi polvesta polveen: 
sinun armosti kestää iäti , sinun 
uskollisuutesi on vahva kuin taivas." 

Tuo lupaus on varmaan kantanut 
kaikkia Stenrotheja, kuten Toiniakin 
läpi elämän. 

Minulle Toini oli täti, äitini vanhempi 
sisar, rakas kummitäti ja ystävä, joka 
kuului elämääni hyvin läheisesesti aina 
kuolemaansa asti. 

Seija Tikkanen Suomenlinnassa 

Toini eli onnellisen lapsuuden 
rakastavien vanhempien ja sisarusten 
kanssa kauniin luonnonläheisen 
Päivärinteen ja myöhemmin Belihon 
kodissa, joissa vaalittiin molempien 
sukujen sisältörikkaita perinteitä ja 
juhlia. Niissä vallitsi keskinäinen 
läheisyys, turvallisuus ja valoisa usko 
Jumalan huomenpitoon. Toinilie koti 
oli aivan erityisen merkittävä. Se oli 
kuin suojaverkko, jota hän tarvitsikin, 
kun hänet lähetettiin Kuopioon 
lapsettoman Minna-tädin iloksi ja 
seuraksi, mutta myös oppilaaksi 
tyttökouluun, jonka rehtori Minna 
Stenroth oli. Vaikka Toinilla oli rakas 
Minna-tätinsä ja ystäviä Kuopiossa, 
hän murehti ja ikävöi kotiaan mikä käy 
ilmi hänen senaikaisista päiväkirjois
taan ja kirjeenvaihdosta kotiväen 
kanssa. Käytyään koulunsa ja 
opiskeltuaan Ebeneser-seminaarissa 
lastenrtarhanopettajaksi hän sai 
työssään toetuttaa kykyjään ja 
persoonalliisia ominaisuuksiaan 
taiteellisena, kätevänä ja 
vastuuntuntoisena ja ennenkaikkea 
lapsista aidosti välittävänä, heitä 
rakastavanaja tukevana opettajana. 

Oltuaan valmistumisensa jälkeen 
pari vuotta opettajana Helsingin 
Kaupunkilähetyksen päivähuolto
lassa, Toini sai olla perustamassa las
tentarhaa Suomenlinnaan syksyllä 

1924. Täällä hän suoritti elämäntyönsä 
ensin lastentarhanopettajana, sitten 
viimeiset 16 vuotta johtajatterana, 
yhteensä 40 vuotta. Hänen urastaan 
lähti sukutoimikunnan ajatus viettää 
sukukokous Suomenlinnan saarella. 

Toini oli perheetön, mutta hänen 
lapsiansa olivat kaikki sisarusten 19 
lasta, monet kummilapset ja kaikki 
suvun lapset ja nuoret. Hän otti 
vastaan jokaisen meistä iloineen ja 
suruineen. Lapsille hän oli leikittäjä, 
nuorille lohduttaja ja kannustaja. 
Hänen pieni kotinsa Nordenskiöldin
kadulla oli kohtaamispaikka, turva ja 
tankkausasema kuin Bellbo 
pienoiskoossa. Myös Suomenlinnan 
lapset ja perheet jaivat Toini-tädin 
omakseen. 

Suomen sota-aika oli herkälle 
Toinilie myötäelämisen ja syvän 
tuskan aikaa. Hän suri kaatuneita ja 
kärsi näiden perheiden kanssa. 

Eläkkeelle jääminen vapautti lisää 
niitä luovuuden lähteitä, jotka olivat 
hänessä aina näkyneetHän sai aikaa 
harrastuksilleen, joista piirtäminen ja 
kirjoittaminen lisääntyivät. Uutena 
harrastuksena tulivat savityöt 

Toinin rakkaus Raamattuun ja 
Israeliin oli eläkevuosien syvä ja ilon 
ja virkistyksen lähde, ja Karmel
yhdistyksen kautta hän sai paljon 
uusia ystäviä. Vuosien haave päästä 
Pyhään maahan myös lopulta toteutui. 

Arvokkaan aarteen Toini jätti 
kootessaan meille sukulaisille 
kolmiosaisen leikekirjan suvun 
vaiheista valokuvin, lehtileikkein ja 
muistoin. 

Suurta luovuutta Toini osoitti myös 
taidossaan vanheta. Hän joutui 
viimeisinä vuosinaan sopeutumaan 
sairauteen ja rajoituksiin, mutta otti 
vastoinkäymiset vastaan sisäisesti 
kasvaen , sovinnossa itsensä ja 
Jumalan kanssa. Taivaskoti oli hänen 
ajatuksissaan ja toiveissaan. Jälkeen
jääneessä kirjallisessa tervehdykses
sä, testamentissa lähimmilleen, hän 
kiittää elämää sen kaikissa ilmenemis
muodoissa, sen ehtymättömistä ilon ja 
rikkauden lähteistä. 

SEIJA TIKKANEN 
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Eira Mollberg Suomenlinnassa: 

Lapset ovat lähimpänä aurinlkoa 
Minua pyydettiin sanomaan 
jotain ortodoksista tilantee
seen sopivaa. Meillä 
ortodokseilla kun on lukema
ton määrä rituaaleja, perintei
tä ja kuhunkin tilanteeseen 
sopivia toimituksia. 

Koska en ole pappi eikä 
minulla ole vähäisintäkään 
mahdollisuutta pappeuteen, 
en pysty suorittamaan loppu
toimitusta. 

Voin vain kertoa, että juh
lissa - oli sitten kyseessä 
mikä juhla hyvänsä - ka
jautetaan aina laulu "Monia 
vuosia, monia vuosia, monia 
armmoruikkaita vuosia". En 
myöskään ole laulaja, siihen
kin minulla on lähes 
olemattomat mahdollisuudet, 
en ryhdy sitä laulamaan. 

Tänään on helluntain aat
to. Helluntai päättää pää
siäisajan. Pääsiäislauantaista 
on tasan 40 päivää. Nuo 40 
päivää lasketaan kuuluvaksi 

pääsiäisienviettoon, suuren suku näin teoreettisessa mie- ennen minun omaa yksityis-
juhlan aikaan. lessä voi olla muuta kuin tä muistiani. 

Jossain mielessä myös eräänlainen turhamaisuuden Ihmisellä on luontainen 
helluntai aloittaa kesän ja ar- muoto tai harraste. Täytyy tarve saada sijoittaa itsensä 
jen yhtä aikaa. Siis kesä ja olla jotain syvempää, suurempaan kokonaisuuteen. 
arki, yhdessä paketissa kaksi pohdiskelin. Pidän sitä kaipauksena 
ääripäätä,samoinkuinpunai- Humanistina ajatukset eheyteen. Eheys taas ylläpi
seksi maalatussa pääsiäis- poikkesivat muun muuassa tää terveyttä. Terveys taas 
munassa on kuolema ja syn- antiikin Kreikkassa. Eikö an- vie eteenpäin elämää. 
tymä toisissaan kiinni erotta- ti ikin mytologiakin aina Juhlaamme on osallistunut 
mattomasti. esittele sukujuuret. Kuka on useita lapsia. Olemme kuul-

En ryhdy saamaamaan tai kenenkin kanssa veren- leet tänään paljon mennees
luennoimaan niin paljon kuin perintönä yhteydessä. Entäs tä. Tulevaisuus on juossut 
mieli tekisikin. Menen takai- Vanha Testamentti? Suku- raisusti ympäriinsä, hyppinyt 
sin alkuun. "Monia vuosia, luetteloita täynnä. Matteuk- ja kaatuillut, tuhrinut naa
monia vuosia, monia armo- sen evankeliumikin alkaa mansa, nauranut ja nojannut 
rikkaita vuosia." sukupuulla. Eli jotain siinä on, raukeasti isän tai äidin kylkeä 

Suuri sukujuhlamme on miksi haluamme tietää enem- vasten. 
päättymässä. Tänne saapu- mänjakauemmaksi. Monia vuosia, monia vuo
essani mietin suvun merki- Etsiessämme vastausta sia, monia armorikkaita vuo
tystä. Nimenomaan siinä mie- kuka minä olen ja mistä minä sia teille kaikille, erityisesti 
lessä, kuinka me olemmeko- olen tullut kääntyy katse teille pienille, sukupuun 
koontuneet tänne yhteen. menneisyyteen. Mihinkä ylimmillejaherkimmille osa
Miksi kauan sitten eläneiden jatkumo on kuulun , kuinka sille, jotka olette lähimpänä 
esi-isien ja -äitien nimet, kauastaaksepäinpystynkat- aurinkoa. 
asuinpaikat ja erinäiset vuosi- somaan, mikä on oma oksani EIRAMOLLBERG 
luvut ovat tärkeitä. Kuinka ihmisyyden puussa. Mitä oli 

Suomenlinnan sukujuhlissa 
oli ohjelmaa aamusta iltaan 

10. Loppuinfo Timo Siukonen 

Pääjuhlat 1 ja II 
Tenalji von Fersenin sali 
1 klo 14-15 Suomenlinnan sukujuhlat 

kestivät yhden ikimuistoi
sen päivän, 10. kesäkuuta 
2000. Kivenjuuretjulkaisee 
muistin virkistämiseksi oh-

Aloitusjuhla 
Suomenlinnan kirkko 
klo 11.00 - 12.30 

jelman aamusta iltaan. Leh
destä löytyvät myös useim
mat Suomenlinnassa pide
tyistä puheenvuoroista. 

1. Urkusoolo 
2.Puhe 

Risto Pulkamo 
Ytjö Sariola 

3. Yhteislaulu 
4. Viuluduetto 
5.Laulua 

Koko tien Hän kanssain kulkee 
Elina Kinanen ja Kaisa Pulkamo 
Hans ja Mari Tuominen 

6. Yhteislaulu Jumalankämmenellä 
7. Muisteluja Kari Salmenkivi (isä Otto Salmanekivi) 

Seija Tikkanen (tätiToini von Bell) 
8. Loppuliturgia Valde Palola 

Ytjö Sariola 
9. Yhteislaulu Kiitos sulle Jumalani 

II klo 15.30-16.30 
1. Heli Laurikainen ja Eija Stenroth aloittavat 
2. Markku Stenroth pitää viestikapulapuheen 
3. Atte, Elisa ja Jukka Husu, sello, viulu, laulu. 
4. Timo Siukonen, esitelmä suvusta 
5. Kimmo Kiuru, huilu 1-juhla 

Raimo Sariola, sello II-juhla 
6. Virve-Riikka Palola, laulu "Täällä Pohjantähden alla " 
7. Kehäkukkanen, laululeikki 
8. Sovitut tervehdykset 
9. Saunalaulu, kuoro ja yleisö 
10. Kahvit 
Sukuseuran perustaminen 
1. Avaus, Yrjö Sariola, sukutoimikunnan puheenjohtaja 
2. Kokouksen työjärjestys ja esityslistan hyväksyminen 
3. Sukuseuran perustaminen 
4. Päätetään talousarvio 
5. Valitaan sääntöjen edellyttämät luottamushenkilöt 
6. Allekirjoitetaan yhdistyksen perustamisasiakirja 
7. Matkaan lähettäminen, Eira Mollberg 
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Tutkimus toi uutta tietoa 
Nils Stenrothin 
aviottomista pojista 
Elämä 1700-luvulla oli tarkkaan kont
rolloitua. Jokaisella oli oma paikkan
sa, ja kaiken piti tapahtua säädyllisesti 
eli säädyn mukaisesti. Joskus elämä 
kuitenkin kulki omia polkujaan. Niin
pä säätyläismies, adjutantti Nils Sten
roth sai kaksi aviotonta poikaa kah
den piian kanssa neljän kuukauden 
välein 1772 ja 1773 vaihteessa. 

Nuoret joutuivat valitsemaan kump
paninsa pienestä piiristä. Piika löysi 
miehensä lähitaloista, aliupseeri ja 
upseeri nai usein virkatoverinsa sisa
ren tai papin tyttären, jos heitä oli tar
jolla. Adjutantilla ja piialla ei tieten
kään voinut olla yhteistä tulevaisuutta 
yhteiskunnan kontrollin vuoksi. 

Nils Stenrothin tapaus on sosiaali
historiallisesti mielenkiintoinen. Sekä 
miestä että naista rankaistiin 
salavuoteudesta, mutta yhteiskunta 
syyllisti naisen. Kastettujen 
luetteJossakin isä-Nils on Herra Ad
jutantti, mutta äiti syntinen nainen. Va
paamielinen Kustaa IIl yritti parantaa 
aviottomien lasten äitien asemaa, mut
ta kohtasi vastustusta erityuisesti 
papiston taholta. 

Immanuel syntyi 9.joulukuuta 1772 
Sääksämäellä ja Mikael27. maaliskuu
ta 1773 Jämsässä. Tutkimus 
Immanuelin henkilöhistoriasta on vielä 
kesken ja palaan häneen Kivenjuurien 
seuraavassa numerossa. 

Mikaelin eli suomalaisittain Mikon 
äiti Eeva Salomonintytär syntyi 4. huh
tikuuta 1752 Jämsän Sammallahdessa 
ruotusotamies Salomon Antinpoika 
Fogelbergin ja hänen vaimonsa Ma
ria Yrjöntyttären tyttärenä. 

Eeva löytyy rippikiijoista piikomasta 
sekä Kähön Kurrasta että Viialan 
puustellista. Molemmissa asui 
Roschierin eli Erik Stenrothin tyttären 
Margaretha Katarinan perhe. 

Mikkoa kasvatettiin ainakin jonkin 
aikaa isän sisaren perheessä tai aina
kin talossa, mutta muuten isän kon
takteista poikaan ei ole merkintöjä. Nils 
Stenroth solmi avioliiton 1775 Anna 
Sofia L'Eclairin kanssa. 

Stenrothien keskeneräisessä 

mainittyMikonhautaus 10. tammikuu
ta 1778 on kylläkin virheellinen, sillä 
Mikko eli aikuiseksi asti. Mainittuna 
päivänä haudattiin Nilsin ja Anna 
Sofian kuolleena syntynyt poikalapsi. 

Lastenkirjoista ilmi, että Mikko asui 
myöhemmin puustellissa ja osoitti 
kristinopin kuulusteluissa hyvää tai
toa. Eeva-äidistä on merkintöjä 
Hauvalan talosta, josta hän on siirty
nyt Yjälän rustholliin. Siellä hän solmi 
avioliiton itseään paljon vanhemman 
rusthollarin, leskimies Kalle Kallen
pojan kanssa ja ehti vielä saada tälle 
kaksi lastakin, kunnes kuoli 
polttotautiin 1 788. 

Mikko eli renkinä, itsellisenä ja 
lampuotina monessa talossa, sai en
sin aviottoman Liisa-tyttären Sofia 
Martintyttären kanssa, sitten kuukau
den päästä Maria-tyttären Eeva Matin
tyttären kanssa, jonka sitten vei vihil
le. Perheeseen syntyi vielä neljä lasta: 
Kalle, Helena, Nils ja Eeva. 

Michel Nilsson eli Mikko Niilon
poika asui Eevoineen lampuotina 
TervaJan Tärkkilässä, mutta 1832 ta
lossa syntyi ongelmia ja niiden myötä 
sinne tuli uusi vuokraviljelijä. 

Mikko kärsi papinmerkintöjen mu
kaan kolmasti raipparangaistuksen 
varkaudesta, ja syyskäräjiullä 1833 
häntä sakotettiin juopumuksesta ja 
laittomasta viinanpoltosta. 

Viimeksi Mikko asui itsellisenä Re
kolan talossa. Eeva-vaimo kuoli 
pohtotautiin 66-vuotiaana 1836 ja 
Mikko näivetystautiin 64-vuotiaana 
1837. 

Oikea tieto löytyy rippikirjasta. 
Kuolleiden ja haudattujen luettelosta 
häntä onkin vaikeampi löytää, koska 
pappi merkitsi hänet virheellisesti 
Mikko Mikonpojaksi. 

Avioton lapsi oli äidin lapsi, ja 
vaikka isä olisikin ollut säätyläinen, 
tulevaisuuden ennusteet olivat 
usein heikot. Mikon äidin kävi 
sosiaalisessa mielessä poikaansa 
paremmin, kun hän pääsi rusthollarin 
vaimoksi. 
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Jesse Suomela 
loi pohjakuvan 
Stenrothien 
sukuseuran 
tunnuskilpailulle 

Henrikin sukuhaaraan kuuluva 
Jesse Jukanpoika Suomela odotti ke
säkuun suku juhlilla, että ohjelmaan 
kirjattu suunnittelukilpailu suku
seuran tunnuksesta julistettaisiin -
turhaan. Eri tilaisuuksia oli liian mon
ta, jotta riittävän paljon olisi yhdellä 
kertaa päässyt kuulemaan kilpailun 
julistamisen. Sitä siirrettiin. 

Jesse innostui kertomansa mukaan 
Timo Siukosen esitelmästä niin pal
jon, että hän rakensi oman ehdotuk
sensa sukuseuran tunnukseksi. Sii
nä on pyramidi ja neljä juurta. 

Sukuseuran . hallitus päättänee 
seuraavassa kokouksessa huhti
kuussa 2001 kilpailunjäljesteämises
täja palkinnoista. 



NinniNiemi 
sävelsi 
joulurukouksen 

Jo Turun konservatorion aikoi
hin kiinnostuin kontrapunktin opetta
jani Timo Tolosen innostamana omi
en kappalaeiden tekemisestä. 

Sibelius-Akatemiassa olen teh
nyt teoriaopettajani johdolla pieniä 
sävellyksiä eri aikakausien tyyliin. 

Innostuin myös säveltämään 
harjoitusoppilaalleni hänelle sopivia 
pianokappaleita. 

Olen myös tehnyt muutamia 
pieniä sävellyksiä, joita olen itse esit
tänyt. 

Hengellisiä lauluja olen tehnyt 
ja esittänyt ystävieni kanssa. 

Joulu on minulle tärkeää aikaa. 
Ajatukseni kulkivat jouluyön tapah
tumiin. 

Näitä ajatuksia tahdon välittää 
pienessä laulussani. 

NINNINIEMJ 
Stenrothin keskeneräisen 

Taulu 854 
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Yllätyksiä saippuakuplapurkki en matkassa 
Muistatteko lapset sen kirjavan
kukertavan serpentiinillä koristellun 
laatikon suku juhlilla, jonka kansi 
avautui, kun tömistitte TOSI 
KOVAA. Sain kuulla, että teillä oli 
ollut oikein hauskaa pihamaalla 
saippuakuplia puhallellessanne. 

Kerronpa teille laatikon ja yhdek
sänjäljellejääneen saippuakuplapur
kin tarinan loppuun. Lähtiessäni 
Fersenistäjuhlien päätyttyä minulla 
oli laatikossa yhdeksän purkkia. 

Siukosen Timo, tuo joka kertoi 
tarinaa suvustamme ja huuteli välillä 
Benjaminin perään, harppoi pitkin 
askelin ehtiäksemme kaupunkiin 
lähtevälle lautalle, minä kintereillä. 

Timo huomasi ongelmallisen 
kannettavanija otti laatikon isom
paan syliinsä. Ehdimme lautalle, 
jossa tapasimme aikaisemmin 
lähteneitä sukulaisia. 

Ajattelin tarjota pientä piristystä: 
nostin kannen ja kehotin ottamaan 
saippuakuplapurkkeja. Oian oltiin 
maissa ja matkansi jatkui 

raitiovaunulla Helsingin rautatiease
malle. Sielläkin sain kantoapua. 

Joukko kadun reunuskivillä 
istuvaa nuorisoa kiinnostui 
laatikostanija kyseli sen sisältöä. 

Kuultuaan saippuakuplista he 
huutelivat: "Myy meille ... ! " Iloisen 
hymyn kera kiiruhdin eteenpäin, 
mutta turhaan. Juna näkyi enää 
horisontissa. Myöhästyin puoli 
minuuttia. 

Seuraavaan junavuoroon oli 
puolen tunnin odotus. Istuin 
asemalaiturin penkille nuoren 
pariskunnan viereen. 

Yksivuotias Sacharias, tumma 
nappisilmä, alkoi ihmeissään katsoa 
laatikkoani ja kesäisessä tuulessa 
lentäviä serpentiinejä. Perheen isä, 
tummaihoinen, kukkakuosinen hattu 
päässä, kysyi ulkomaisella 
aksentilla: "Mitä sinulla on laatikos
sa?" Tiedätte vastauksen: 
"Saippuakuplia!" 

"Aaa, mitä sinä niillä?" Kerroin 
muutamalla sanalla sukujuhlastam-

me ja sain idean. Pienen 
Sachariaksen odotteluaika rattaissa 
kuluisi varmasti paremmin, jos 
antaisin hänelle yhden purkeista. 
Näin tein. Vanhemmat kiittelivät. Isä 
meinasi ensin avata purkin ylösalai
sin. Onneksi ehdin hätiin, ja niin 
säilyivät rattaat kuivina. 

Juna tuli. Tiemme erkanivat. 
Valitsin ikkunapaikan ja olin tyyty
väinen, kun omistin laatikon, jonka 
päällä sain nuokkua puoliunessa. 
Kohta eräs paljon puhetta pitänyt, 
juopunut suomalaismies tiedusteli: 
"Hei, mitäs sulia siellä laatikossa 
on?" Vastaukseni jälkeen hän kertoi 
muulle seurueelle: "Tuolla rouvalla 
on laatikossa jäniksiä! 

"Avaas vähän niin nähdään!" 
Vastasin tiukasti: "Jos avaan, 

nehän hyppäävät pois!" 
"Hyppää pois, hyppää pois, 

hyppää pois!" 
Niin pääsin vihdoin kotiin neljä 

saippuakuplapurkkia mukanani. 
HELILAURIKAINEN 
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r----------------~ 
: JÄSENLOMAKE : 
1 (kopioi tai leikkaa) 1 
1 Stenroth sukuseura 1 
1 1 
1 Liittymisilmoitus 1 
1 1 
lnmoitanliittyväni Stenroth sukuseuran jäseneksi: 1 
1 1 
IN· ·. 1 

lll11. -t 
1 

Ammatti: -------------------------------
1 

Katuosoite: 
----------------------------~ 

Postiosoite: ----------------------------A 
1 

Sähköposti: 1 ----------------------1 
Puhelin: -------------------------------. 

Olen kiinnostunut tulemaan mukaan hoitamaan 1 
1 suvun yhteisiä asioita: 

Kyllä:~---- En: -------------

Jos kyllä: 
luottamustehtäviin 

~------------------
sukututkirnukseen --------------------
atk-järjestelyihin. _________ _ 

julkaisutoimintaan'-----------------
sovittaviin erillisprojekteihin'------------

Jäsenmaksu: 50 mk/vuonna 2000 
75 mk/vuonna 2001 
125 mk/yhteensä 
0 mk/nuorisojäsen alle 18 v. 

Jäsenmaksu voidaan maksaa erikseen vuodelta 
2000 tai yhdessä 2000-2001. 
Pankkisiirron tiedotusosaan tulee merkitä 
maksettavien jäsenten nimet. 

Pankkiyhteys: 
Stenroth sukuseura 
Merita: 104535-239917 

Liittvmislomakkeen palautus: 
Stenroth sukuseura 
elo Timo Siukonen 
Vanhansillantie 6 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

41660 Toivakka (kopioi tai leikkaa) 

~----------------J 

Sukujen liitto vai liittosuku? 

KAKSI TAPAHTUMAA joulukuussa saivat minut 
pohtimaan sukuharrastuksen organisointia ja sisällöllistä 
kokonaisuutta uudesta, eurooppalaisesta näkökulmasta. 

Valtiojohtajat käsittelivät Nizzassa EU :n laajentumis
prosessiin liittyviä vallan jako-, määräenemmistö- ja 
"Valtioiden liitto vai liittovaltio?" -kysymyksiä? Itse olin 
Timo Siukosen kanssa viemässä stenrothilaista terveh
dystä alasukuhaaramme Gulin-Pinomaa -sukuseuran 
perinteiseen joulukahvitilaisuuteen Helsingissä. 

TUON SUVUN KANTAISÄ on Arthur Lorenz 
Gulin (1855-1925)jakantaäiti Bertha Kristina Sarlin 
(1864-1939), Sarlin'Roschier/Stenrotheja. 

Seuranjäsenet toimivat aktiivisesti, tapaavat toisiaan 
usein, pitävät rekisteriä nykyisin 202 jäsenestään ja 
toimittavat sukulehteä "Pinon Sanomat- Gulins 
Underrättelser". 

Joulukahveilla oli runsaat sata henkeä, mikä kertoo 
tilaisuuden suuresta suosiosta ja voimakkaasta yhteen
kuuluvuuden tunteesta. Mielessäni syntyi assosiaationa 
ajatus Nizzan teemasta: "Sukujen liitto vai liittosuku?". 

ASIAA POHDITTUANI arvelen, että vastaus 
tuskin onjompi kumpi, vaan moiempi parempi. Tarvitaan 
sekä pieniä toimivia sukuja että näiden liittosukua. Nuo 
kaksi erilaista instituutiota ovat toisilleen välttämättömiä. 
Sukuharrastusharr koostuu kahdesta perustavalla tavalla 
eri tyyppisestä toimintokokonaisuudesta: sosiaalisesta 
toiminnasta sukutapaamisineen sekä suvun kulttuuri
tutkimuksesta, jossa kerätään yhteistä fakta- ja tarina
tietoa. Pienissä sukuseuroissa tavataan toisia ja kootaan 
lähiomaisten tietoja. Suuressa liittosuvussa eri tutkimuk
set kootaan yhteen ja joskus järjestetään suuria suku
kokouksia. 

MUTTA ON OLEMASSA vieläkin syvällisempi 
syy. Paitsi biologisesta geeniperimästä nykyään puhu
taan myös meemi- eli kulttuuriperimästä, ajatusten ja 
aatteiden, siis kulttuurien matkimisesta ja muuntumises
ta. Meemit saattavat olla geenejäkin tärkeämpiä ihmisen 
kehitykselle. Suvun kulttuurista tutkimusta voisi 
rinnastaa eurooppalaisuuteen, jossa kaikki Euroopan 
maat ja kansat on otettava mukaan omine tapoineen. Niin 
saunominen kuin härkätaistelukin ovat aitoa eurooppa
laisuutta, joskin maanosamme eri kulmilla. Samoin suvun 
eri haarat edustavat seurassa omaa kulttuuriaan ja 
historiaan. 

TOIVOTAN TEILLE kaikille hyvääjouluaja 
onnellista uutta vuotta! 

Vain yhdessä voimme toimia riittävän tehokkaasti, 
joten tulkaa mukaan toimintaan! 

KLAUSKILPI 
Hallituksenjäsen 

Suunnittelutyö1yhmän pj. 
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