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Sukuseura rekisteröity Suvun vanhinjäsen 
AiliWikman 

Toiminta käyntiin suunnitellen täyttää 1 00 vuotta 

Stenroth sukuseura ry. on re- netin välityksellä. Keinoina ovat 
Kansakoulunopettaja, rouva 

Aili Wikman täyttää sata vuot-
kisteröity viralliseksi yhdistyk- sukulehti, tiedotteet ja www-si- ta 31. toukokuuta 2001 Var-
seksi. Patentti- ja rekisterihallitus vut. kaudessa. Hän on elossa ole-
vahvisti seuran säännöt 22. maa- Hallituksen työvaliokunta taas vista vänrikki Erik Stenrothin 
liskuuta 2001 vain pienin viilauk- hoitaa käytännössä seuran hal- jälkeläisistä vanhin. 
sin siitä ehdotuksesta, jonka pe- lintoa ja taloutta sekä valmiste- Aili Wikman syntyi Tuusulas-
rustava sukukokous oli hyväksy- leehallituksen kokouksia. sakasvatuslaitoksenjohtajan, 
nyt Suomenlinnassa 10. kesä- Kilven työryhmän raportti ko- pastori Kaarlo Kustaa Helan-
kuuta2000. rostaa, että sukuseuran toiminta derinja tämän puolison Hanna 

Sukuseuran hallitus kiijasi tie- tulee organisoida hyvin. Työ tu- Calamniuksen kolmantena lap-
dontyytyväisenä 21. huhtikuuta lee levittää kaikkiin neljään sena kaikkiaan seitsemästä. 
Oulussa, jossa pääaiheena oli suursukuhaaraan. Yritämme in- Hanna Calamnius (1871-
Klaus Kilven johtaman työryh- nostaa myös nuoret liittymään 1934) oli Erik Stenrothin po-
män raportti yhdistyksen mukaan toimintaan. Sen vuoksi jan Nilsin pojan Karl Erikin 
organisoitumisesta ja tulevaisuu- tietokoneille ja intemetille osoi- tyttären Carolina Christinan 
den suunnitelmista. tetaan voimavaroja. tyttären Frederique Gustava 

Liki viisituntisen kokouksessa Hallitus hyväksyi työryhmän Christina Calamniuksen tytär. 
käytiin vilkasta keskustelua siitä, toimintalinjaukset periaatteessa. Sukuseura ONNITTELEE 
miten Stenroth sukuseuran sään- Käytännön työ lähtee liikkeelle päivänsankaria! 
nöt muuttuvat paperille kiijatuista niin, että toimikuntiin haetaan 
sanoista käytännön teoiksi. osaavat, innokkaat ja sopivat 

Sukuseurassa Hallitus hyväksyi työryhmän jäsenet mahdollisimman tasai-
esityksen pohjalta neljä erilaista sesti neljästä eri sukuhaarasta. 167 varsinaista 
toimialaa,jotkajaetaankolmen Toimikuntien puheenjohtajiksi ja 10 nuorisojäsentä 
toimikunnan ja hallituksen työva- hallitus nimesi keskuudestaan 

Sivu 10 liokunnan kesken. Klaus Kilven, Eira Mollbergin ja 
Yksi toimikunnista keskittyy Timo Siukosen. 

sosiaaliseen kanssakäymiseen, Työvaliokuntaa johtaaseuran Kirjeet ja valokuvat 
jota verrattiin ihmisen kehossa puheenjohtaja Yrjö Sariola, ja 

voi pian tallettaa sykkivään sydämeen. Sen kautta siihen kuuluvat tehtävänsä pe-
hoituvat suvun perinteen ja yh- rusteella varapuheenjohtaja, sih- Stenrothin arkistoon 
teenkuuluvuuden vaaliminen, ta- teeri ja rahastonhoitaja. Sivu 11 
paamisten, sukupäivien ja-ko- Työvaliokunnasta tulee neljä-
kousten, retkien ja muiden tilai- tai viisijäseninen riippuen siitä, 
suuksien järjestäminen. saadaanko seuralle nimetyksi Sukukirjan 

Toinen perhetyy sukuhistorian jäsensihteeri. toinen painos ja 
dokumentointiin materiaalin ke- Sosiaalisten toimintojen ja 
ruun, säilyttämisenjajulkaisemi- viestintätoimikuntaan valitaan lisäosa valmistuivat 
sen kautta. Kolmas jakaa nope- neljä jäsentä ja dokumentointi- Sivu 12 
aa tietoa painetun sanan ja inter- toikuntaan kahdeksan. 
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Otetaanko tietokoneita 
jäseneksi sukuseuraan? 
OLEN LUESKELLUT pitkin talvea lainaksi saatua kirjaa 
The Age of Spiritual Machines (Hengellisten koneiden 
aikakausi). Kirjoittaja on yhdysvaltalainen Ray Kurzweil. 
Aiemmin häneltä ilmestyi teos The Age oflntelligent 
Machines (Äiykkäiden koneiden aikakausi). 

Kirjasta kopioitu piirros (yllä) kuvaa kotitietokoneiden 
kykyä käsitellä tietoa. Mooren laiksi nimetyn teorian 
mukaan kotitietokoneiden teho kaksinkertaistuu 12 kuu
kaudessa, mutta hinta pysyy samana. USA:ssa puhu
taan tuhannen dollarin koneista. Suomessa hinnan voisi 
pyöristää ylöspäin kymppitonnin koneeksi. 

Kurzweilin kirja ei ole pelkää tieteiskirjallisuutta, vaan 
pikemminkin tietoon perustuvaa filosofointia siitä, miten 
ihminen tunnistaa omaa kehoaan biologian, tyysiikan, 
psykologian ja muiden tieteiden kautta. Voidaanko tun
teita muuntaa konekielelle ja ohjelmoida? 

Kurzweil kirjoittaa mielenkiintoisia asioita ihmisen peri
mästä ja tietoisuudesta, lääketieteen saavutuksista ja 
miten tietokoneiden avulla on opittu ymmärtämään pal
jon sellaista, mikä ilman niitä ei olisi onnistunut, myös 
vuorovaikutuksesta, erehtymisestä ja virhetoiminnoista. 

Vuonna 2001 kotikoneet osaavat vasta vähän enem
män kuin mitä hyönteisen aivoista saadaan irti ja parin 
vuoden kuluttua ohitetaan hiiren aivojen taso. Ihmisen 
aivokapasiteetti saavutetaan 2020:n tienoilla, USA:n 
väestön yhteenlaskettu aivovoima 2048 ja maapallon 
asukkaiden yhteenlaskettu älykkyys 2060. 

Mitä tekemistä Kurzweilin kirjalla on sukulehden pää
kirjoituksessa? No, sen verran ainakin, että on hyvä tun
nistaa oma biologinen, henkinen ja hengellinen taustan
sa. Vaikeina aikoina löydämme auttajan toisesta ihmises
tä. Taivaan Isänkin saattaa viereltään huomata, jos hen
gellisissä tuntosarvissa on virta päällä. 

Tietokoneista on suuri apu, kun teemme suku
tutkimusta tai -lehteä, mutta sukuseuranjäseniksi niitä ei 
voida hyväksyä. Sääntöjen mukaan jäseneksi pääsevät 
Erik Stenrothinjälkeläiset aviopuolisoineen. 

TIMO SIUKONEN 

Sukuseuran hallitus: 

Puheenjohtaja: 
Yrjö Sariola, Vapaudenkatu 20 B, 40100 Jyväskylä, puh. 
014-212 195, )'ljo.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 Toivakka, puh. 
014-871 598, 0400-201 480, timo.siukonen@sci.fi 

Jäsenet: 
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-
4434 75, liisa.kivijuuri@kotinet.com 
Vilho Palola, Kaislatie 6 H 12, 90160 Oulu, puh. 08-
333729, ville.palola@na.netppl.fi 
Pekka Pinomaa, Marjaniementie 32, 00930 Helsinki, 
puh. 09-3232020, pekka.pinomaa@pekkapinomaa.fi 
Eija Stenroth, Kallenkaarre 21 , 14200 Turenki, puh. 03-
687 8608, 050-3808794, eija.stenroth@janakkala.fi 

Rahastonhoitaja: 
Aarne Sariola, Myhkyrinkatu 5 as 14, 70100 Kuopio, 
puh. 017-2616 538, aarne.sariola@raketti .net 

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

Sukuseurajärjestää yhteisiä kokouksia, suku
päiviä, retkeilyjäja 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 edistävää jul
kaisutoimintaa sekä pitää jatkuvasti luetteloa suvun 
jäsenistä tasa-arvon periaatteita noudattaen. 
(Virallisista säännöistä muotoiltu tiivistys) 

Lehden vastaava toimittaja: 
Timo Siukonen 
Vanhansillantie 6, 41660 Toivakka 
timo.siukonen@sci.fi 
Puhelin: 014-871598ja0400-201480 
Pankki yhteys: 
Stenroth sukuseura ry. 
Merita 104535-239917 



Kivenjuuret 3 

Stenrothin suvun alkuvaiheista 
löytyy paljon kirjallista tietoa 
Stenroth-suvun alkuvaiheista on jäänyt suhteellisen pal
jon dokumentteja. Virallisten lähteiden perusteella saa 
esimerkiksi hyvän kuvan perheiden asumisesta ja sosiaa
lisesta elämästä. Koska sellaisten asioiden tarkastelu 
vaatisi tilaa vievää pohdiskelua, käsitellään tässä surul
lista, mutta elämään kuuluvaa asiaa, perheenjäsenten 
kuolemaa. Melkein kaikkien kuolinpäivä! ovat tiedossa, 
mutta mikä aiheutti esivanhempiemme kuoleman? 

Erikinja Kristinan perhe oli kooltaan keskimääräinen 
säätyläisperbe: isä, äiti ja kuusi lasta, joista neljä kasvoi 
aikuisiksi. Johan-pojan kuolemasta ei ole kuolinsyytä 
merkittynä haudattujen luetteloon. Erik-pojalta on doku
mentoitu syntymä ja kaste, mutta hän on nähtävästi 
kuollut lapsena Hollolassa, josta ei ole säilynyt näin 
vanhoja tietoja. Lasten tavallinen kuolinsyy oli "tunte
maton lastensairaus". Katarina, Henrik, Sara ja Nils kas
voivat aikuisiksi. 

Perheenjäsenet elivät koko lailla pitkän elämän. Ensim
mäisenä kuoli Erik itse, noin 78-vuotiaana. Hänen kuo
linsyystään ei ole tietoa, koska Leppävirran historiakirjat 
ovat siltä vuodelta "vihollisen tuhoamat". 

Henrik Stenroth kuoli aika nuorena, vain 46-vuotiaana 
Ilomantsissa. Hänen kuolinsyykseen ovat omaiset papin 
avustamana määritelleet "vesi taudin". Se saattaa tarkoit
taa useaakin sairautta, mutta viitannee jonkin vaikean 
sisäelinsairauden aiheuttamaan oireeseen. 

Kristina-äiti kuoli Jämsän Hinkkalassa "kipuihinja 
pistoksiin", mikä 79-vuotiaan kohdalla voi merkitä 
keuhkokuumetta, mutta tietysti myös sydänperäisiä vai
voja. Nils kuoli 64-vuotiaana "halvaukseen", mikä viittaa 
äkilliseen tajuttomuuteenja kuolemaan. 

Tyttäret elivät poikia paljon kauemmin. Katarina oli 80-
vuotias kuollessaan "kinotautiin" Saarijärvellä. Oireet 
ovat rintakipuja tai vahvoja vilustumisoireita. Pitkään 
jatkunut sairaus voisi tarkoittaa keuhkotautiakin. 

Saran kuolinsyytä ei kirjoittajalla ole nyt käytettävissä, 
uskallan arvata, että Pielaveden luettelossa lukee "van
huus". Tuskin se mikään muu 99-vuotiaan kuolinsyyksi 
voisi olla, koska sitä usein tarjottiin kuusikymppisillekin. 

Vävyjenja miniöiden manallemenot ovat myös tiedos
sa. Henrikin ensimmäinen vaimo Gertrud Maria Poppia 
kuoli 33-vuotiaana lapsivuoteeseen. Toinen vaimo Kata
rina Lovisa Fahlström eli lähes 80-vuotiaaksi. Saran mies 
Carl Johan Masaiin menehtyi 45-vuotiaana. Hän oli en
nen kuolemaansa lähes kaksi vuotta vuoteen omana. 
Kuolinsyiksi on merkitty "kova yskä, keuhkotauti, vesi
tauti, kivi tauti, tyrä ja ruusu". Oireet viittaavat moneen 
mahdolliseen perussairauteen. Katarinan puoliso Johan 
Valentin Roschier kuoli 72-vuotiaana "halvaukseen" 
Nilsin siipan, leskirouvaAnna Sophia L'Eclairin kuolin
syy oli "vesitauti". Hän eli 64-vuotiaaksi. 

Vaikka lapsikuolleisuus oli Suomessa erittäin korkea, 
eivät perheet suinkaan tottuneet lasten kuolemiin, vaan 
ne olivat yhtä tuskaisia ja murheellisia tapahtumia kuin 
nykyäänkin. Siitä on säilynyt paljon tietoa erilaisissa 
asiakirjoissa. 

REIJONIEMI 

Yleisesikuntapäällikkö Erik Heinrichs ja marsalkka Gustaf 
Mannerheim poseerasivai saksalaisia varten lavastetussa ku
vassa keväällä /942. Heinrichsin tehtäviin ei kuulunut rinta
matilanteen esittely. 

Mannerheimin lähellä 
useita stenrothilaisia 
Nimi Mannerheim tuo suomalaisille mieleenjotain suurta 
ja historiallista, ylevää ja tärkeää. 

Suomen armeijan ylipäällikkö, marsalkka Carl Gustaf 
Emil Mannerheim valitsi ympärilleen useita vänrikki Erik 
Stenrothin jälkeläisiä, joista kaksi Saksassa jääkärikoulu
tuksen saanutta, sittemmin kenraalikuntaan nostettua 
sotilasta pääsi toimimaan aivan vallan ytimessä. 

Heikki Kekoni ( sukutaulu 1 041) määrättiin vapaus
sodassa valkoisten ylipäällikkö Mannerheimin adju
tantiksi maaliskuussa 1918 ja valtionhoitaja Mannerhei
min adjutantiksi joulukuussa 1918 ja vanhemmaksi 
adjutantiksi huhtikuussa 1919. Sittemmin Kekoni toimi 
mm. Helsingin suojeluskuntapiirin päällikkönä, ja 1926 
hänen nimitettiin tasavallan presidentin P.E. Svinhufvu
din vanhemmaksi adjutantiksi. 

Jalkaväenkenraali Erik Heinrichs (sukutalu 206 ja lisä
osa 202/37) oli jatkosodan aikana yleisesikuntapäällik
könä Mannerheimin lähin mies. Hänen perhepiirissään 
on ollut muitakin merkittäviä sotilaita. 

Kenraaliluutnantti U nio Sarlin (! isäosa 7817 4 )o Ii jatko
sodan aikana päämajan pioneerikomentaja, kun taas 
eversti ElofRoschier ( sukutaulu 41) toimi 1. divisoonan 
tykistön komentajanaja nousi kenraalikuntaan sotien 
jälkeen 1954. 

Lääkintäkenraalimajuri Eino Suolahti ( sukutaulu 490) 
toimijatkosodassa puolustusvoimain ylilääkärinä. Ken
raalimajuri, professori Yngve Roschier ( sukutaulu 227 ja 
lisäosa 226/2) kuului päämajan lääketieteen asiantuntija
joukkoon. Majuri Zachris Duncker ( sukutaulu 544) edus
ti Suomea Saksan sodanjohdon esikunnassa. 

Ulkoministeri RudolfHolsti (lisäosa 505/3)ja puolus
tusministeri RudolfWalden ( sukutaulu 431) hoitivat 
vuosikymmenten aikana valtakunnan asioita Mannerhei
min kanssa, kuten eduskunnan puhemies Wäinö 
Wuolijokikin ( sukutaulu 142 ja lisäosa 141 /4). (TS) 
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Dufvan sisarukset 
löysivät puolisot 
Nivalan Stenrotheista 

Dufvien suku palveli Iisalmessa 
Salahmin ruukkia koko sen toiminnan 
ajan 1810-1908. 

Kolmannen polven salahmilainen, 
tehtaan renki Ville Dufva (1858-1923) 
meni 1878 naimisiin Nivalasta piiaksi 
tulleen Karoliina Elisabet Stenrothin 
(1857-1931) kanssa. 

Morsian oli nivalalaisen varanimis
miehen ja panttivouti Karl Niklas 
Stenrothin ( 1814-1871) seitsemäs 
lapsi. Karoliinan nuorempi veli Klaus 
Oskar (1862-1925) taas avioitui Villen 
sisaren Johanna Dufvan ( 1860-1889) 
kanssa. 

Isoäitini Karoliinan kautta me ny
kyiset Dufvat kuulumme Kivenjuurien 
'heimoon'. Olemme Nils Stenrothin 
sukuhaaraa. 

Avioituessaan tapaninpäivänä 1878 
oli Karoliina 21-vuotias ja Ville puolta 
vuotta nuorempi. He saivat ensin 
kaksi lasta Juhananja Kustin,jotka 
molemmat kuolivat samana päivänä 
20. helmikuuta 1882 rokkotautiin. 
Myöhemmin perheeseen syntyi vielä 
kuusi lasta, joista nuorin Johan oli 
minun isäni. Karoliinan lapsista neljä 
on jatkanut sukua. 

Karoliinaa kutsuttiin Liinuksi. Hä
nen miehensä Ville oli siis ruukin ren
ki. Hän nosti malmia kesäisinjärvien 
pohjasta lautalla kasoihin rannoille, 
talvisin avannosta jäälle ja kuljetti 
sen keikalla kovalle maalle. 

Rannassamalmi pasutettiin suuris
sa rovioissa. Tämä tarkoitti kuona
aineiden erottamista polttamalla. 

Ville ja Karoliina Dufva poikiensa Oskarin ja Jussin kanssa. 

Tuomo Dufva kirjoittaa Dufvien suku
historiaa ensi syksyksi. 

Rekipelillämalmi ajettiin ruukille sula
tettavaksi. Osan vuotta Ville oli myös 
miilunpolttajana, koska ruukilla tarvit
tiin paljon hiiliä. 

Masuunin yläosassa nuoret rivakat 
miehet täyttivät pätsin rautamalmilla, 
hiilillä ja kalkkik.ivellä. Työvuoro eli 
yksi sulatus kesti noin 12 tuntia. 

Kuumuutta lisättiin koskesta saata
van vesivoiman käyttämällä turbii
nilla. Kuumennettu ilma johdettiin 
paksua putkea pitkin masuuniin. 

Ammattitaidon karttuessa Ville 
työskenteli masuunin alapäässä. 
Hän laittoi maahan kasteltuun hiek
kaan tilan 'muotin', mihin tulikuuma 
sula rauta laskettiin. Yhdestä sula
tuksesta saatiin 80-kiloinen rauta
harkko. 

Pätsin alapäässä oli vielä toinen 
aukko, mistä tuli roskaliemi eli 
"kuona". Se oli tulikuumaa, kirkasta 
ja terävää kuin lasi. 

Valmis rauta vietiin reellä tai laivalla 
Kymijoen ja Vuoksen vesistöjä pitkin 
Pietariin. Rullkilla tehtiin raudasta 
myös nauloja, hevosenkenkiä, lukko
ja, reenjalasrautoja, helloja, patoja 
läkkipeltiäja muita tarvekalu ja. 

Ruukilla oli Raahessa oma rauta
kauppa, missä tehtaan "manufak
tuurin" tuotteita myytiin . Villen isä oli 
myös taitava seppä. 

Salahmin yhdyskunnan elämä oli 
hyvin edistyksellistä. Uusi upea pää
rakennus "pytinki" rakennettiin 1850-
luvulla, iso nykyaikainen navetta 
meijereineen sekä viljamakasiini myö
hemmin. Maanviljelystä uudistettiin. 
Työväelle rakennettiin ruukin toimes
ta asunnot "työväen kasannit" . 



Jokaisella perheellä oli talossa 
oma pieni pirtti ja kamari. 

Villeoja Liinun asunto sijaitsijoen 
rannalla aivan kartanon pääraken
nusta vastapäätä. Lapset pääsivät 
yksityiseen "Ruukin mamssellin" 
kansakouluun ja ylellisyyttä oli se, 
että koko yhdyskuntaan tuli sähkö
valo omasta voimalasta. 

Sortovuosien aikana Venäjä vai
keutti raudan myyntiä Pietariin. 
Kauppa tuli kannattamattomaksi ja 
tuotanto oli lopetettava. Syksyllä 
1908 masuuni sammutettiin. Ruukki
yhdyskunnan elämä loppui, kun 
metsät ja päärakennus myytiin Oy 
Ahlström Ab:lle. Uusi omistaja kes
kittyi metsien hoitoon ja hakkuisiin. 
Työläiset olivat työttömiä ja asun
nottomia. 

Karoliinaoja Villen perheestä lähti 
1900-luvun alkuvuosina kolme lasta, 
Antti, Hanna ja Nanny, vuoro
vuosina siirtolaisiksi Amerikkaan. 
Matka kulki ensin Salahmilta Kuopi
oon passia anomaan, sitten junalla 
Hankoon, laivalla Hulliin Englantiin 
ja määränpäänä Amerikassa oli Bos
tonin satama. Sieltä vieläjatkettiin 
Worcesteriin, missä oli suomalaisten 
siirtolaisten yhdyskunta. 

N anny tuli 1914 Amerikasta käy
mään pienen lapsensa Adelen kans
sa kotona Salahmilla kylässä. Sekä 
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lapsi että äiti kuolivat lentävään 
keuhkotautiin vierailunsa aikana ja 
heidät siunattiin Iisalmen hautaus
maalle. 

Ruukin lopettamisen aikoihin Vil
len ja Liinun perheeseen kuuluivat 
nuorimmat pojat Oskari ja Jussi. Ville 
kuoli huhtikuussa 1923. 

Tässä yhteydessä Stenrothit suo
rittivat Salahmilla vahdin vaihdon. 
Liinu, Oskari ja Jussi (isäni) lähtivät 
junalla Kauppilanmäen asemalta 
kohti pohjoista. He matkustivat 
Kontiomäkeen, jonne he asettuivat 
asumaan. Ruukin päärakennukseen 
uudeksi isännäksi muutti vuoros
taan Ristiinasta metsänhoitaja Wal
ter Alexander Pinomaa ( 1888-1956) 
perheineen. Hän oli Stenrothien 
Katarinan sukuhaaraa. 

Walterin tytär Hertta muistelee, 
että kartanoon tulo oli suurta juhlaa. 
Kirkkaat sähkövalot valaisivat mai
semaa jo kauas heidän saapuessaan 
ensimmäistä kertaa asemalta 
Salahmille. 

Vaikka Pinomaat ja Dufvat tuskin 
tunsivat toisiaan sukulaisiksi, oli 
heidän keskinäinen asiointinsa ystä
vällistä. Walter tarjosi Oskarilie ja 
Jussilie työtä Kontiomäessä Ahl
strömin metsätyömailla. 

Oskari oli koko ikänsä yhtiön 
työnjohtajanaja Liinu sai vanhuu-
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den päiviksi asunnon yhtiön metsä
kämpän "terävästä" päästä. 

Oskari piti huolta äidistään tämän 
kuolemaan 25. kesäkuuta 1929 saak
ka. Itse hän asui aivan naapurina 
omassa pienessä punaisessa 
tuvassaan vaimonsa, anoppiosa ja 
kasvavan lapsilauman kanssa. 

Isäni Jussi taas muutti Paltamoon, 
meni naimisiin ja osti elinkeinokseen 
pienen maatilan. 

Stenrothien keskeneräistä lukies
sani olen hämmästynyt monta ker
taa. Kuinka niin moni Kajaanin aikai
nen tuttuni kuuluukin samaan su
kuun. 

Mieleeni tulevat kihlakunnan
tuomari Olavi Salmenkivi, joka hoiti 
lakiasiani ja jonka kanssa yhdessä 
toimin kaupungin luottamuselimissä. 

Kenttärovasti Valde Palolan kans
sa vietin monta keskustelutuokiota 
Kainuun Prikaatin Esikunnan 
kahviossa. 

Metsänhoitaja Torsten ja sotilas
kotisisar Hertta Blumenthalin tapa
sin usein Hoikankankaalla. 

Nimeltä tuttu oli myös kainuulai
nen vaikuttaja, koulunjohtaja, kan
sanedustaja Aarno von Bell. 

TUOMODUFVA 
Majurievp. 

Stenrothien keskeneräisen toisen 
painoksen lisäosan taulu 1542/31 

Kuva on Salahmin kartanosta äitienpäivänä 2000. Rakennuksen edustalla on kirjoittajan sisar Irma Takkinen. Salahmin karta
non päärakennus valmistui vuonnal850. 
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Apteekkari Johan Lyra työntekijöidensä kanssa: edessä vasemmalla on hänen vanhin tyttärensä, farmaseutti Aino. 

Nilsiän apteekkari Johan Lyra huolehti 
sekä perheestään että työntekijöistään 

Nilsiän kylänraitin keskeiset raken
nukset, apteekki ja posti, kuuluvat 
Lyra-suvun tukirakennelmiin. 

Äitimme Hagar Lyra oli isänsä, 
apteekkari Johan Henrik Lyran kuol
lessa vasta 14-vuotias. Äidin muistot 
apteekin arkipäivästä ja juhlasta 
piirtyivät lapsen sielunmaisemaan 
tuokiokuvina, visioina kuin elokuvan 
irralliset pätkät. Sellaisina ne jäivät 
hänelle tärkeiden muistojen jouk
koon, ja niitä kerratessaan hän raken
si omaa identiteettiään. 

Äiti kävi koulunsa Kuopiossa. 
Lomien päätyttyä kotoa lähteminen 
oli haikeaa. Matka tehtiin apteekin 
hevosella, joka aisti tunnelman ja 
taittoi talvista taivalta hitaasti . Mutta 
kun sisarukset Mirijamja Hagar haet
tiin kotiin kesäloman alkaessa, oli 
Polle-hevosen apeus tipotiessään ja 
menossa aivan toinen meininki . 

Apteekkarin perheessä oli yhdek
sän lasta ja äitimme heistä nuorin. 
Kun apteekkarin ensimmäinen vaimo 
Eva oli 1893 kuollut, sai 17-vuotiaana 

Johan Lyraja Polle-hevonen. 

toiseksi vaimoksi otettu Lydia toimia 
äitinä itsensä ikäisille, edellisen avio
liiton lapsille ja myöhemmin omilleen. 

Hän opetteli pianonsoittoa, värjäsi 
lankoja ja kutoi uskomattoman tai
dokkaita ryijyjä. Lydia oli olemuksel
taan selviytyjäja iloinen humoristi. 

Apteekkari Johan Lyra sen sijaan 
oli vakava ja hiljainen. Yösydännä 
hän keitteli yksikseen teetä samovaa
rissa. Tosin tulisuuttakin löytyi, val
lankin, kun ovea kolkuttelivat öiset 
pirtunpyytäjät. 

Apteekin väki kokoontui työpäivän 
päättyessä kello yhdeksän illalliselle. 
Myöhäisaterialla oli perhepiiriä yh
distävä merkitys. 

Äiti kertoi myös apteekin väen 
luontoretkistä. Kaikki tarvittava otet
tiin mukaan: eväskorit, kamera, koira 
ja suuret hatut. Lisäksi tehtiin 
Pielavedelle sukulaisvierailuja. 

Kun vanhemmat olivat erään kerran 
lähteneet tällaiselle kylämatkalle, joku 
kotiinjääneistä vanhemmista lapsista 
toteutti unelmansa. Hän talutti Polle
hevosen kunniakäynnille apteekin 
sisätiloihin: keittiön ovesta sisään, 
kierros salissa ja paraatiovesta ulos. 



Nilsiä kuului herännäisyyden tyys
sijoihin. Apteekin väkikin pyydettiin 
AhoJansaaren seuroihin. Äitimme sai 
istua Paavo Ruotsalaisen torpassa 
venematkan päätteeksi. 

Körttivirsi sattui erityisesti apteek
karin vanhimman tyttären, farmaseu
tiksi opiskelleen Aino Lyran sieluun. 
Hän omaksui herännäisyyden körtti
pukua myöten. Siionin virsien nimi
lehdelle hän talletti hengellisen elä
mänsä oleellisen löydön: "On teke
mättä vielä mun parannukseni, ja 
aivan alussaosa on vasta matkani." 

Apteekkarin kuoltua vuonna 1924 
perheen elämäjatkui kesähuvilassa 
Rantalassa, jossa asuttiin vuodet 
ympäriinsä. 

Kolmanneksi vanhin tytär Eva Lyra 
teki pitkän päivätyön Nilsiän postin 
hoitajana. Hän ei koskaan jättänyt 
Nilsiää eikä nilsiäläisiä, jotka olivat 
hänelle parhaita ihmisiä maan päällä. 

Ei missään ollut niin kaunista kuin 
postin pihamaalla sireenienja pio
nien kukkiessa, ei niin mukavaa kuin 
pihakeinussa tai hyvin katetun run
saan ruokapöydän ääressä. 

Eva piti huolta sisaruksistaan ja 
kokosi heidät perheineen Nilsiän 
kesään. Eva rakensi juhlan, irtautui 
hauskuttamaan sukuaan ketterällä 
tanssillaan pihamaalla. Tanssin hän 
säesti itse laulamalla. 

Postin vintillä oli aarrekätkö. Sinne 

Kivenjuuret 

syntyi sängyistä ja patjoista kesä
vieraiden majoitustila. Mennyt maail
ma välittyi säilöön vietyjen postimerk
kien, nappien, lamppujen ja muiden 
vanhojen tavaroiden kautta. 

Evan huomaanjohti eläkevuosien 
saatossa Yrjö-veljen tie Helsingistä. 
Yhdessä sisarukset elivät elämänsä 
iltaa yli 90-vuotiaiksi. 

Nilsiän taivaan alla monilapsisessa 
Lyra-perheessä syntyi useita elämän
tarinoita. Siksi Nilsiä ei ole meille jälki
polville mikä tahansa kylä tai kaupun
ki, vaan muistorikas seutu Syväri
järven rannalla. 

Ilman Nilsiääja mennyttä suku
historiaa ei olisi meitäkään. Vaikka 
aika ottaa rohkeat kamppailijat, se ei 
vie muistoja, jotka kohdentuvat konk
reettiselle paikalle Savon sydämessä. 

Muistot eivät välttämättä tallenna 
täsmällisiä tosiasioita historian kulus
ta. Ne kulkevat omia polkujaan lapsen 
sielunmaisemassa, elämän tärkeinä 
suuntaviittoina. 

Todellisuus ja historia kohtaavat 
Nilsiän hautausmaalla, josta löytyy 
monen sukulaisemme viimeinen lepo
sija. 

HELENA NYBERG 
KAARINALYRA 

Kirjoittajat ovat apteekkari Johan 
Henrik Lyran nuorimman lapsen 

Hagarin tyttäriä, suoraan alenevassa 
polvessa Sara Stenrothin jälkeläisiä. 

Lyrat sukua 
Stenrotheine 
kahta kautta 
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Lyra-suvun juuret tunnetaan Suo
messa 1600-luvun alkupuolelta lähti
en. Axel Bergholmin Sukukirja II 
kertoo, että Petrus Lyra toimi Hauhon 
kirkkoherrana noin 1620--1630. 

Petruksen jälkeläiset kuudennessa 
polvessa, Ristiinan kirkkoherra Erik 
Johan (1787- 1833)ja Kiuruveden 
käräjäkirjuri Mårten Emanuel Lyra 
( 181 0- 1860), löysivät aviopuolisoosa 
Erik Stenrothinjälkeläisistä, edellinen 
Margaretha Katarinan ja jälkimmäinen 
Sara Julianan sukuhaarasta. 

Erik Johan ja Mårten Emanuel Lyra 
löytyvät Stenrothien keskeneräisen 
sukutauluista 185 ja 899. 

Erik Johanin vaimo oli Ulrika Sofia 
Roschier, Margarethan pojan Vilhelm 
Roschierin tytär. Mårten Emanuel sai 
vaimokseen Sara Fredrika Costianin, 
joka oli Sara Juliana Stenrothin tyttä
ren pojan tytär. 

Aukeaman artikkeli kertoo 
Mårtenin ( suomeksi Martin) ja Saran 
pojasta Johanista, joka sukukirjassa 
(taulu 900) mainitaan virheellisesti 
proviisoriksi. Hän toimi työuransa 
loppuvaiheet Nilsiä apteekkarina, sitä 
ennen proviisorina mm. Joutsassa. 

Apteekkari Johan Lyra Nilsiän apteekilla 1910 -luvun alussa toisen vaimonsa Lydian, kaikkien yhdeksän lapsen
sa ja kahden muun sukulaisen kanssa.Kirjoittajien äiti Hagar istuu äitinsä Lydian sylissä. 
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Adele Stenroth (vas.) perhekuvassa miehensä kuolemanjälkeen ilmeisesti vuoden 1897 lopussa. Hänen sylissään on pikku-Adija 
vierellään Fanny sekä pojat Adlay ja Gustaf Jonatan vaimojensa Kaljan ja Maryn kanssa. 

Adele Stenroth sai nuorena leskenä 
elämänvoimaa suvusta ja uskosta 
Koettelemusten keskellä hän kirjoitti: "Ja underliga äro Herrans vägar!" 

"En voi kyllikseni kiit- Stenrothin kuoltua 17. tou- "Hyvä ystävä, kuinka sitten sai aihetta kiitollisuu-

tää Herraa, joka on anta- kokuuta 1870 lasten ollessa vaikeaa onkaan ollut l)y- teen? Sekin selviää kirjei-

nut minulle enemmän, kuin vielä pieniä. tyä Herran johdatukseen den riveiltä.Vierailut suku-

voin ottaa vastaan!", kir- Arkea varjostaivatjatku- kaiken tämän keskellä. laisten luona, suvun lasten 

joittaa 39-vuotias leskirou- vat rahahuolet: toimeentulo Mutta Herran tiet ovat varttuminenja iloiset uuti-

va Adele Stenroth (os. Col- oli kiinni korkorahoista, ihmeelliset', Adele huokaa set tuovat valoa sukurak-

Iiander) Hämeenlinnassa 26. joita oli perittävä monilta ensimmäisessä kirjeessään kaan Adelen elämään. Joka 

lokakuuta 1876. tahoilta. Usein oli lainat- kerrottuaan Wendlalle, kirjeessä hän kyselee in-

Kirje on osoitettu Adelen tavakin,jotta ruokaa riittäisi kuinka Nathaliaa ollaan siir- nokkaasti kuulumisia ja 

serkun Ieskelle Wendla yhdeksälle hengelle. tämässä diakonissalaitok- kutsuu luokseen. 

Collianderille Valkealaan. Kirjeet paljastavat jotain selta mielisairaalaan. "Ja un- Ilonaiheita löytyy suvun 

Naisten kirjeenvaihdosta myös Adelen omaisista. derliga äro Herrens vägar!" ulkopuoleltakin: yhdessä 

on säilynyt viisi Adelen Luutnantti-isä Carl Robert Äidin kuoltua sisarusten kirjeessä Adele kertoo 

ruotsiksi kirjoittamaa kirjet- oli kuollut jo 1857 ja äidin yhteinen päätös oli luovut- "erittäin maallisesti elä-

tä vuosilta 1876-1885. vuoro tuli 1879. taa suurin osa perintö- neestä" rouvasta, joka on 

Luottamus Jumalan Sisaruksia hänellä oli rahoista Nathalian hyväksi. alkanut käydä ompeluseu-

armoonja kiitollisuus Hä- useita. Perheeseen kuului "On niin hyvä, ettei roissa ja vaikuttanut mie-

nen läsnäolostaan pirneäs- yhdeksän lasta. Sairas, Natta-paran tarvitse elää heensä niin, että tämä on 

sä maailmassa ovat keskei- Helsingissä asuva kokonaan sisarusten ar- ostanut Raamatun! Toises-

sin osa hartaan Adelen Nathalia-sisar(s. 23-9.1841) mailla. Nyt hän pysl)y sa hän kuvailee torilla ta-

kuulumisia. mainitaan lähes joka kir- maksamaan hoitokulut pahtunutta ihmettä: 

Adele Stenrothjäi leskek- jeessä, ja Adelen huoli itse, vaikka onkin sairas", "Eräänä päivänä menin 
si hänen miehensä, Valkea- sisaren kohtalosta on sil- Adele kirjoitti. torille huolissani. Minulla 
Jan kappalaisen Karl Gustaf miinpistävä. Mistä Adele Stenroth oli yksi markka kukkaros-



sani, ja ruokaa piti ostaa 
yhdeksälle hengelle. Olin 
jo lainannut rahaa, enkä 
tiennyt, keneltä voisin 
enää pyytää lainaa. Ru
koilin Herralta apua ja 
vaelsin torilla, kaikki oli 
kallista ja mietin, miten 
saisin yhden markan riit
tämään. Samassa luokseni 
tuli Emmi Kullberg, joka 
kertoi iloisena saaneensa 
isoisältään niin paljon 
rahaa, että voisi lainata 
minulle. Niin hän tuli mu
kaani ja ostimme hänen 
rahoillaan ruokaa 10 mar
kalla ... " . 

1800-luvulla eläneen 
Adele Stenrothin juhlalli
sissa, jopa ylenpalttisen 
hartaissa kirjeissä on terve
tullut sanoma 2000-luvun 
ihmiselle: kun nostaa välillä 
katseensa omasta navasta, 
arjen pienistä ihmeistä ja 
elämyksistä voi löytää niin 
paljon onnea, että kaikkea 
tuskin ehtii ottaa vastaan. 

PllA HÄNNINEN 
Kirjoittaja on Ari Siuko

sen (taulu 781) avopuoliso 

Adete Stenroth, os. Colliander 
(1837- 1909) 
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Karl Gustaf ja Adele olivat 
upseereiden lapsia naapuripitäjistä 

Adelaide Carolina Rosa
lie Colliander syntyi 20. 
t~ukokuuta 183 7 luutnantti 
Carl Collianderin ja synty
jään Luhangasta olleen 
Johanna Nohrströmin 
tyttäreksi. 

Adele oli järjestyksessä 
neljäs kaikkiaan yhdeksän 
lapsen joukossa. Perhe asui 
pääosin Hartolassa Fru
gårdin tilalla, mutta muutti 
Sysmän Huitilaan 22.2.1831 , 
kun isä Carl oli saanut eron 
Suomen armeijasta. 

Noin sadan kilometrin 
säteellä HartoJasta vanho
jen suurmaakuntien Hä
meen, Savon, Karjalan raja
mailla asui samaan aikaan 
runsaasti Erik Stenrothin 
jälkeläisten perheitä. 

Erityisen suurijoukko 
vaikutti Rantasalmella, mut
ta lähipaikkakuntienjou
kossa olivat myös Luhan
ka, Joutsa, Padasjoki, Mik
keli, Juva ja Heinola. 

Jos sädettä pidennetään, 
sukulaispitäjinä tulevat 
vastaan Jämsä, Laukaa, 
Saarijärvi, Viitasaari, Pieksä
mäki, Maaninka Kerimäki ja 
Heinävesi. 

Ei ollut mikään ihme, että 
Adele meni 25-vuotiaana 
naimisiin 5.9.1862 Sysmäs
sä 42-vuotiaan pastori Karl 
Gustaf Stenrothin kanssa. 

Myös Karl Gustaf oli 
sotilaan poika ja kotoisin 
samoilta seuduilta, synty
jään Rantasalmelta. Sääty ja 
seutu olivat kohdallaan. 
Kumpienkien suvussa oli 
"taustaa turvaamassa" 
runsaasti pappeja. 

Karl Gustafm isä majuri 
Petter Reinhold Stenroth loi 
mittavan uran Haapanie
men sotakoulussa,joka oli 
nykyisen kadettikoulun 
edeltäjä. Reinhold kuului 
kenraali Yrjö Maunu 
Sprengtporten johtamaan 
Savon prikaatiin. Hänet 

nimitettiin 1796 uuden sota- Hän sai päästötodistuksen 
koulun tallimestariksi . Teh- Hämeenlinnan lyseosta, liit
tävä oli tärkeä, sillä hevoset tyi yliopistossa savokarja-
olivat tarpeen tuon ajan laiseen osakuntaan ja opis-
sodankäynnissä. Talli- keli oikeustieteitä. Sittem-
mestarin tehtäviin kuului min hän meni armeijaan, 
opettaa kadeteille miekkai- palveli Viipurin pataljoo-
lua ja ratsastusta sekä joh- nassa aliluutnanttina vuo
taa hevossiittolaa. desta 1891 ja otti eron 1896 

Luutnantiksi hänet ylen- alikapteenina. Hän siirtyi 
nettiin 1802 ja kapteeniksi rautateiden palvelukseen ja 
1809,jolloin hänestä tuli toimi Keravan asema-
rykmentin majoitusmestari. päällikkönä vuodesta 1905. 

Reinhold erosi armeijasta Hän kuoli Tuusulassa 5. 
40-vuotiaana 1810 ja sai helmikuuta 1920. 
majurin arvon. Hän pääsi Kaarlo Gideon synyi 
asettumaan Parkun karta- Mikkelissä 19. tammikuuta 
noon, jonka isännäksi hän 1865, kiijoitti ylioppilaaksi 
oli tullut 3. huhtikuuta 1803. Hämeenlinnan lyseosta, 
Silloin hän avioitui karta- valmistui filosofian maiste
non omistajan Vendla Sofia riksi 1888 ja muutti Amerik-
Wirilanderin kanssa. kaan opiskelemaan lääke-

Kyse oli sukuavioliitosta. tieteitä. Hän hukkui Atlan-
Reinhold avioitui setänsä, tilla 11. toukokuuta 1896 
sotakamreeri Georg Rosch- ollessaan kotimatkalla Bra-
ierin lesken kanssa. Heille silian Missionesista. 
syntyi viisi lasta. Vendla Perheen kolmas poika 
kuoli 1815,ja Reinhold meni Viktor Immanuel kuoli vain 
uusiin naimisiin 1818 ruot- viiden päivän ikäisenä 20. 
salaisen kamreerin tyttären, huhtikuuta 1866. 
Johanna Donnerin kanssa. Kuopus Otto Adlay 
Pariskunta sai kahdeksan työskenteli vanhemman 

_lasta, joista Karl Gustafista veljensä tavoin rautateillä, 
ja kuopus Otto Adolfista viimeksi Värtsilän asema-
tuli pappeja. päällikkönä. Adlay kuoli 

Adele Collianderin tava- Helsingissä 12. huhtikuuta 
tessaan Karl Gustaf oli 1937. 
leski. Hänen ensimmäinen 
vaimonsa Fanny Helena 
Lagus oli kuollut Porvoos
sa20.lokakuuta 1861. 

Stenrothin ensimmäinen 
avioliitto oli lapseton, mut
ta Adelen kanssa hän sai 
viisi lasta, neljä poikaaja 
yhden tytön, Fannyn 
( 1867-1953),josta tuli suo
malaisen naisvoimistelun 
uranuurtajia. 

Helsingin yliopiston 
matrikkeli 1869-1885 tun
nistaa kaksi Karl Gustafinja 
Adelen poikaa. GustafJo
nathan syntyi 9. kesäkuuta 
1863 Mikkelissä, kun isä 
toimi siellä kappalaisena. 

Karl GustafStenroth va
littiin 1866 Valkealan kappa
laiseksi. Hän ehti hoitaa 
virkaa vain neljä vuotta, 
ennen kuin kuoli 49-vuoti
aana. Hänen sukuhaaransa 
jatkuu nykypäiviin asti. 

Gustaf Jonatanin jälkeläi
set asuvat Ruotsissa. Heis
tä RalfStenroth puhui Suo
menlinnan sukujuhlassa. 

Adlay Stenrothin lapsista 
Adi liittyi Ranskan muuka
laislegionaanja kuoli nai
mattomana Vietnamissa 
1931. Hänen sisarensa Nel
ly oli naimisissa Yleisradion 
pääjohtajan Jalmar Vakion 
kanssa. (TS) 
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Sukuseuranjäsenmäärä noussut jo 
lähelle ensimmäisen vuoden tavoitettaan 

Kun Stenroth sukuseura ilmoitusten perusteella kaik- kijat täyttivät jäsenyys- mukana tulee pankkisiirto-
perustettiin Suomenlinnas- ki sääntöjen ehdot täyttä- ehdot. lomake. Ongelmatilanteissa 
sa kesäkuussa 2000, koolla vät hakijat. Jäsenrekisterin mukaan ota yhteys sihteeriin. 
ollut kokous hyväksyi en- Ensimmäisessä kokouk- sukuseurassa on nyt 167 Stenroth sukuseuraan on 
simmäisen tilivuoden (puo- sessa syyskuussa 2000 hal- varsinaista ja kymmenen helppo liittyä. Hakija lähet-
litoista kalenterivuotta) ta- litus hyväksyi 72 varsinais- nuorisojäsentä. tää lehden takasivulla ole-
voitteeksi saada 200 maksa- ta ja kaksi nuorisojäsentä Hallitus päätti julkaista van lomakkeen täytettynä 
vaa jäsentä. sekä hylkäsi kaksi anomus- nimilistan Kivenjuurissa, sihteerille ja maksaa 75 mar-

Tavoitetta ei olla vielä ta, koska allekirjoittaneet jotta lukijat voivat tarkistaa, kan seuran pankkitilille 
saavutettu täysin, mutta eivät olleet Erik Stenrothin ovatko heidän ilmoittau- Merita 104535-239917. 
raja lähestyy hyvää vauh- jälkeläisiä tai heidän tumisensa tulleet perille. Sääntöjen mukaan jäsen-
tia. aviopuolisoitaan. Kaikki jäsenet eivät ole etuihin kuuluu Kivenjuuret-

Seuran sääntöjen mukaan Toisessa kokouksessa maksaneet kuluvan vuoden lehti . Vainjäsenet voivat 
hallitus hyväksyy liittymis- huhtikuussa 2001 kaikki ha- jäsenmaksua. Heille lehden osallistua vuosikokouksiin . 

Jäsenluettelo Kanada Kungsör, Ruotsi Pekka Pinomaa, Helsinki 

21.4.2001 
Berndt Holmström, Karjaa Kaarina Lyra, Tampere Rea Päivänsalo, Espoo 
Olla Holmström, Svartå Marja Lötjönen, Tampere Lauri Rajaniemi, Kokkola 

HilkkaAho, Tampere Annikki Honkanen, Lieksa Hilkka Martinsen, Lahti Sakari Rajas, Helsinki 
Kauko Aho, Tampere Silpa Jormanainen, Rova- Elli Mattila, Simoniemi Susanna Rankinen, Vihanti 
Anna-Liisa Alpua, Nivala niemi Kyösti Mehtälä, Haapa- Hanna-Reetta Ranta-Nilkku, 
Leena Arola, Espoo Hillar Kammer, Hangonkylä ranta, Ruotsi Huutomäki 
Aarno von Bell, Seija Kejonen, Vantaa Terttu Mehtälä, Espoo Mira Remes, Turku/NJ 
Kuluntaiahti Carita Kekoni, Vaasa Teuvo Mehtälä, Nivala Outi Ristolainen, Hamina 
Anterovon Bell, Helsinki Heikki Kekoni, Jyskä Elmeri Merenheimo, Kon- Päivi Ristolainen-Husu, 
Britavon Bell, Helsinki Karl-Gustav Kekoni, Vaasa tio/NJ Helsinki 
Eimi von Bell, Hurttala Monna Kekoni, Helsinki Maija-Leena Merenheimo, Heikki Roschier, Espoo 
Herthavon Bell, Kista, Raili Kilpeläinen, Kotka Kontio Leena Roschier-Uramaa, 
Ruotsi Eva Kilpi, Pori Markku Merenheimo, Kon- Helsinki 
Ilmo von Bell, Helsinki Juha Kilpi, Pori tio Hannu Rosokivi, Helsinki 
Olavivon Bell, Heinola Klaus Kilpi, Helsinki Oskari Merenheimo, Kon- Jaakko Rosokivi, Helsinki 
Kristiinavon Bell-Ojala, Eija Kiuru, Helsinki tio/NJ Arvi Rönnholm, Pori 
Kouvola Elina Kiuru, Hyvinkää Eira Mollberg, Helsinki Silja Salmela, Tampere 
Kari Bergholm, Helsinki Kimmo Kiuru, Hyvinkää Brita Moustgaard, Helsinki Eija Salmenkivi, Vantaa 
Berndt Böckelman, Esko Kivijuuri, Eskilstuna, Juhani Murto, Hollola Ilkka Salmenkivi, Jäniksen-
Tammisaari Ruotsi Marja Niemi, Kaarina linna 
Milja-Liisa Böckelman, Juhani Kivijuuri, Nivala Ninni Niemi, Kaarina Jorma Salmenkivi, Lahti 
Tammisaari Liisa Kivijuuri, Nivala Reijo Niemi, Kaarina Kaarlo Salmenkivi, Mänty-
Ruth Carpelan, Kista, Matti Kivijuuri, Nivala Arto Nieminen, Tampere harju 
Ruotsi Juha Kivioja, Oulu Kirsi Nyberg, Vantaa Kari Salmenkivi, Kauniai-
Carita Choueri, Kauniai- Aili Knuuti, Nivala Helka Nykänen, Oulu nen 
nen Leila Korvenkoivu, Helsinki Päivi Ojala, Turenki Kirsi Salmenkivi, Vantaa 
Tuomo Dufva, Naantali Esko Kukkonen, Helsinki Arvo Ovaskainen, Vantaa Leena Salmenkivi, Kauniai-
Harriet Ekqvist, Helsinki Marja Kukkonen, Helsinki Eero Palola, Keuruu nen 
Maj Forsman-Vakio, Es- Laura Laakkonen, Nivala Juha Palola, Espoo Marjatta Salmenkivi, Män-
poo Heli Laurikainen, Kouvola Reino Palola, Eura tyharju 
Tryggve Gestrin, Helsinki Marjut Laurikainen, Kouvo- Veikko Palola, Nivala Ossi Salmenkivi, Lappeen-
Laura Haataja, Klaukkala la!NJ Vilho Palola, Oulu ranta 
Lars-Ove Haglund, Maa- Mia Laurikainen, Kouvola/ Anna Pekkarinen, Lieksa Ossi Salmenkivi, Laukaa 
rianhamina NJ Maarit Pietiläinen, Heinola Ritva Salmenkivi, Espoo 
Minna Halmetoja, Espoo Anto Leikola, Helsinki Jaakko Pihlaja, Levänen Ruut Salmenkivi, Otava 
Tarja Stenroth, Oulu Kristina Leussu, Kausala Milja Pihlaja, Levänen Sirkka Salmenkivi, Laukaa 
Jouko af Heurlin, Vantaa Tuula Liias, Oulu Esa Pihlajamäki, Espoo Ossi Salmenkivi, Laukaa 
Hannele Himmel, Sechelt, Ewa Linde-Olsson, Veikko Pihlajamäki,Kauhava Gunnel Sandlund, Pori 



Aarne Sariola, Kuopio 
Anna-Maija Sariola, Jyväskylä 
Elina Sariola, Kuopio 
Heikki Sariola, Kurikka 
Jukka Sariola, Seinäjoki 
Raimo Sariola, Nukari 
Yrjö Sariola, Jyväskylä 
Pekka SauvoJa, !(emi 
Antti Siukonen, Helsinki 
Ari Siukonen, Helsinki 
Harri Siukonen, Vantaa 
Helena Siukonen, Toivakka 
Markku Siukonen, Kinkomaa 
Mikko Siukonen, Toivakka/NJ 
Salme Siukonen, Vantaa 
Timo Siukonen, Toivakka 
Veikko Siukonen, Toivakka 
Ulla Staaf, Finnspång, Ruotsi 
Aaro Stenroth, Muhos 
Eija Stenroth, Turenki 
Ilari Stenroth, Turenki/NJ 
Jaakko Stenroth, Lahti 
Lauri Stenroth, Turenki/NJ 
Markku Stenroth, Turenki 
Oiva Stenroth, Nivala 
Tauno Stenroth, Rovaniemi 
Marketta Stenroth-Braithwaite, Hel
sinki 
Hilkka Stenroth-Coull, Rovaniemi 
Annica Söderström, Helsinki 
Hans Söderström, Kauniainen 
Maria Söderström, Porvoo 
Marica Söderström, Helsinki 
Rose-Marie Söderström, Helsinki 
Emilia Teittinen, Helsinki/NJ 
Mikko Teittinen, Helsinki 
Roosa Teittinen, Helsinki/NJ 
Sanelma Teittinen, Hyvinkää 
Teemu Teittinen, Helsinki/NJ 
Heli Therman, Helsinki 
Seija Tikkanen, Helsinki 
Arja Toivola, Vantaa 
Raija Tolkkinen, Rovaniemi 
Alpo Tuppela, Nivala 
Vuokko Turunen, Lieksa 
Erkki Törmänen, Riihimäki 
Barbro Wahlman, Östersundom, 
Ruotsi 
Heikki Wallden, Helsinki 
Marjaana Wallden-Parretti , Lohja 
Anja Vihma, Helsinki 
Risto Viitanen, Raahe 
Kirsti Viitaniemi, Masala 
Veikko Viitaniemi, Masala 
Hannu Vuorio, Helsinki 
Maija Yliniemi, Oulainen 

NJ=nuorisojäsen. 
Asuinpaikkakunnat on merkitty 
postipaikan mukaan. 
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Älä heitä vanhoja papereita tai kuvia pois 

Stenroth sukuseura 
perustaa yhteisen säilytyksen 
Jyväskylän maakunta-arkistoon 

Onko sinulla ullakolla, kaapeissa, 
pahvilaatikoissa, hyllyillä tai varas
toissa vanhoja kirjeitä, valokuvia, 
omia tai muidenjulkaisemattomia kir
joituksia, pöytäkirjoja, todistuksia? 
Pelkäätkö niiden katoavan taijäävän 
hunningolle? Haluaisitko niiden säi
lyvän tuleville sukupolville, joita ei 
ehkä vielä ole edes syntynyt? 

Stenroth sukuseuran hallitus 
päätti huhtikuussa, että se solmii 
Jyväskylän maakunta-arkiston kans
sa yhteistyösopimuksen suku
materiaalin säilyttämiseksi. Sitä var
ten perustetaan ammattilaisten 
hoitama virallinen Stenrothin suvun 
arkisto. 

Jyväskylän maakunta-arkisto on 
osa opetusministeriön toimialaan 
kuuluvaa valtion arkistolaitosta, 
jonka pääjohtajana toimii valtion
arkistonhoitaja, filosofian tohtori 
Kari Tarkiainen. 

Arkistolaitoksen alaisuuteen kuu
luvat kansallisarkisto ja seitsemän 
maakunta-arkistoa. Ne hoitavat 
arkistohallinnon viranomaistehtäviä 
sekä toimivat tutkimuslaitoksina. 

Stenroth sukuseuran puheenjoh
taja Yrjö Sariola ja sihteeri Timo 
Siukonen neuvottelivat huhtikuussa 
maakunta-arkiston johtajan Annikki 
LaukkaJan kanssa ehdoista, miten 
sukuseura tai suvun yksittäiset 
jäsenet voisivat materiaaliaan tallet
taa arkistoon. 

Ehdot ovat yksinkertaiset ja sel
vät. Arkistointi on vapaaehtoista ja 
melkein aina myös ilmaista. 

Maakunta-arkisto solmii asiak
kaan kanssa kahdenlaisia sopimuk
sia. Asiakas joko luovuttaa tai tallet
taa materiaalinsa. 

Luovuttaminen tarkoittaa täyden 
omistusoikeuden siirtämistä viran
omaisille. Jos materiaali talletetaan, 
silloin arkisto vain säilyttää sitä. Jos 
olosuhteet muuttuvat, voi omistaja 
halutessaan purkaa talletussopi
muksen. Silloin häneltä peritään 
maksu hoitoon käytetystä työajasta. 

Arkisto ei ota vastaan esineitä 

eikä kirjoja. Poikkeuksen tekevät 
asiakkaiden oma tuotanto ja arvok
kaat lähdeteokset 

Seuran hallitus päätti, että suku
seura solmii maakunta-arkiston kans
sa luovutussopimuksen. Kun arkis
toitavaa kertyy riittävästi, materiaali 
siirretään valtion omistukseen. 

Sopimus ei kuitenkaan sido suvun 
yksittäisiä jäseniä. Jokainen voi har
kita itselleen parhaan tavan arkistoi
da yksilö-, perhe- ja sukuhistoriansa. 

Sopimukseen kirjoitetaan maininta, 
että materiaali liitetään osaksi Sten
rothin suvun arkistoa. 

Aineiston ei tarvitse suoraan olla 
tekemisissä suvun tapahtumiin, vaan 
se voi kertoa sukuun kuuluvien ih
misten työstä, yrityksistä, harrastuk
sista, kansalais-, maanpuolustus-, 
vapaaehtois- tai mistä muusta toi
minnasta tahansa. 

Maakunta-arkisto luetteloi saa
mansa materiaalin, tallettaa, säilyttää 
ja antaa sen arkistossa käyvien tutki
joiden vapaaseen käyttöön. 

Aineistolie voidaan asettaa sopi
muksessa käyttörajoituksia. Silloin 
määrätään etukäteen, kuka sitä pää
see tutkimaan ja milloin. Aineisto 
voidaan jopa sulkea kokonaan esi
merkiksi 25 vuodeksi. 

Stenroth sukuseuran ja Jyväskylä 
maakunta-arkiston virallista sopi
musta ei ole vielä allekirjoitettu, mut
ta paperi syntynee viimeistään syk
syllä. 

Käytännön asioissa ota yhteys 
seuran puheenjohtajaan Yrjö Sario
laan (puh. 014-212195)tai sihteeriin 
Timo Siukoseen (puh. 0400-20 1480). 

Jyväskylän maakunta-arkistossa 
neuvoja antaajohtaja Annikki 
Laukkala tai hänen ollessa estyneenä 
muu henkilökunta. 

Arkisto sijaitsee Jyväskylässä 
osoitteessa Pitkäkatu 23 ja sen puhe
linnumeroon014- 3381000. Sepe
rustettiin 1967 erityisesti Jyväskylän 
yliopiston historian laitoksen tutki
muksen ja opetuksen tarpeisiin. Siel
lä voi tehdä myös sukututkimusta. 
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r----------------~ .. . . 
1 JÄSENLOMAKE 1 ~u~~~IrJan toinen pa~n~.s 
: (kopioi tai leikkaa) : Ja lisaosa nyt myynntssa 
1 Stenroth sukuseura ry. l Stenrothien kesken:räine~ -s~kukir~a valmistui kesä-

• 
kuussa 2000 Suomenlinnan JUhhm. Pamos ( 400 kappalet-
ta) myytiin käytännössä loppuun puolessa vuodessa. 

1 Sukuseuran hallitus päätti nopeasti toisen, korjatun ja 
1 täydennetyn painoksen tekemisestä. 

Liittymisilmoitus 

llmoitan liittyväni Stenroth sukuseuran jäseneksi: 1 Toinen painos valmistui maaliskuussa. Sen teksti-
1 sisältö on täsmälleen sama kuin ensimmäisessäkin. Uutta 

Nimi: 
1 on kirjan loppuun painettu lisäosa. Korjauksia, täyden

nyksiäja muutoksia tuli 424 perhetauluun. Lisäosia pai---------------------------------~ 

Ammatti: 
1 nettiin myös erillisinä vihkosina 200 kappaletta ensim

mäisen painoksen hankkineita varten. 
------------------------------~ 

1 
Katuosoite :. _____________ l 
Postiosoite: 1 ---------------------

Sähkö posti : ___________ _ 
Puhelin: 

1 
1 
1 

--------------------------------, 
Olen kiinnostunut hoitamaan vapaaehtoistehtäviä:: 

Kyllä: ________ _ En: -------------

Jos kyllä: 
luottamustehtäviin 

~-----------------

sukututkimukseen -------------------
atk-järjestelyihin ________ _ 
julkaisutoimintaan ________ _ 
sovittaviin erillisprojekteihin _____ __ 

Jäsenmaksu: 75 mk/vuonna2001 
0 mk/nuorisojäsen alle 18 v. 

Seuran tuotteita: Kivenjuuret-lehti 40 mk 
Sukukilja, 1. p 125 mk 
Sukukilja, 2. p 150 mk 
Lisäosa, 2. p 30 mk 

Hintoihin lisätään postituskulut 
Pankkisiirron tiedotusosaan tulee merkitä jäsen
ten nimet ja eritellä maksun sisältö 

Pankkiyhteys: 
Stenroth sukuseura ry. 
Merita: 104535-239917 

Liittvmislomakkeen palautus: 
Stenroth sukuseura ry. 
elo Timo Siukonen 
Vanhansillantie 6 
41660 Toivakka (kopioi tai leikkaa) 

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

Toisen painoksen kirjoja ja lisäosia voi tilata suku
seuran sihteeriltä. Uusi kirja maksaa 150 markkaaja erilli
nen lisäosa 30 markkaa. Hintaan lisätään postituskulut. 

Margarethan sukuhaaran 
nimi vaihtumassa 
Katarinan sukuhaaraksi 

Stenroth sukuseuran hallituksen jäsen Klaus Kilpi on 
toivonut Margarethan sukuhaaran nimen vaihtamista 
Katarinan sukuhaaraksi. 

Perusteluna hän mainitsi kenraaliluutnantti Elof 
Roschierin tutkimuksen karoliini Valentin Roschierin 
jälkeläisistä. Siinä kiJjoittaja mainitsee ensin, että 
Valentinin poika Johan solmi avioliiton Margareta Katari
na Stenrothin kanssa, mutta käyttää sen jälkeen johdon
mukaisesti yksittäisenä etunimenä Katarina. Myös Jaakko 
Hirvosen Storckovius-sukuselvitykset viittavaat samaan. 

Erik Stenrothin elämää tutkinut fil.maist. Reijo Niemi 
löysi omista arkistoistaan 13 kirkonkirjoihin perustuvaa 
merkintää Laukaan, Jämsänja Saarijärven seurakunnista. 

Niemi kirjoittaa 1700-luvun nimikäytännön sekamels
kasta: "Enemmistö (6) on Marg: Cath: , yksi Cath:Marg:, 
Catharinaa on kolme ja Caisaa yksi. Rippikirjoissa (Lau
kaa, Jämsä) on virallinen nimi, mutta uudemmissa historia
kirjoissa on Catharinaa, yhdessä Caisa (kaikki Jämsästä)." 

"Kun voidaan ajatella, että kastetilaisuuksista merkit
tiin asianomaisen käyttämä ja papin tuntema nimi, uskoi
sin, että häntä on alettu Jämsässä sanoa Katarinaksi eli 
Kaisaksi." . 

Margareta Katarina Stenroth kuoli 80-vuotiaana 9. maa
liskuussa 1804 Saarijärvellä. Haudattujen luettelossa hä
nen nimekseen on kirjoitettu Margareta Caisa. 

"Kallistun varovaisesti Katarinan kannalle. Margareta 
Katarinaa voi hyvin puolustaa virallisena nimenä. Pelkäs
tä Margaretasta ei ole yhtään esiintymää", Niemi toteaa. 

Johan Valentin Roschier ja Margareta Katarina Sten
roth saivat yhdeksän lasta, joiden kautta kasvoi merkittä
vä Roschier-Stenrothin sukuhaara. 

Lapsista kaksi kuoli nuorenaja yksi ei mennyt naimi
siin. Kuudesta pojasta sukuajatkoivat Saarijärven kirkko
herra Erik Johan (1745-1825), sotakamreeri Fredrik Georg 
(1757-1801 ), nimismies Vilhelm (1759- 1809), varusmestari 
Johan Karl ( 1762- 1836) ja kersantti Anders ( 1765-?). Tyt
täristä Kristina ja Regina kuolivat nuorina. Anna Katarina 
meni naimisiin katselmuskirjuri Henrik Gallen kanssa. 
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