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WEGELIUS 

Wegeliuksen 
sukukirja 
valmistunut 
Arkkitehti Wille Wegelius, 72, 
Hattulasta on saanut valmiiksi 
monivuotisen tutkimustyönsä 

Sukukllja Wegelius julkaistiin 
25. elokuuta Helsingissä, jossa 
pidettiin Wegelius-sukuseuran 
vuosikokous. 

Wegeliukset liittyvät Sten
rotheihin Nilsin sukuhaaran kaut
ta. Yhteys syntyi 1816 kun luut
nantti Karl Isak Wegelius meni 
naimisiin Sara Juliana Stenrothin 
tyttärentyttären Maria Juliana 
Costianin kanssa. 

Stenrothlen sukurekisterissä on 
nykyisin 77 Wegelius-nimistä 
henkilöä. KarlinjaMarianjälke
läisten tauluja on 124, noin seit
semän prosenttia kaikista. 

Wegeliuksen sukukitja on kol
miosainen ja siitä on luettavissa, 
miten sukututkimus on edennyt 
vuodesta 1887lähtien. 

100 VUOTTA 

Aili Wikman kilisti elämänsä ensimmäisen lasillisen shampanjaa. 

OnneaAili Wikman! 
Stenrothin suvussa juhlittiin ke
sän kynnyksellä harvinaisia sata
vuotispäiviä. Varkautelainen 
kansakoulunopettajaAili Wik
man, os. Helander täytti 31. 
toukokuuta pyöreät vuodet pie
nen omaisjoukon keskellä kesä
mökillään Varkauden Hako
rannassa. 

Päivän kunniaksi päivänsan
kari kilisti elämänsä ensimmäi
sen lasillisen aitoa ranskalaista 
shampanjaa. 

Ylipäällikkö Carl GustafEmil 
Mannerheimin valokuvan edessä 
Aili Wikman hoiti hienosti osansa 
juhlien keskipisteessä huumoria 
viljellen: "Hyi kun tämä onpa
haa", hän kommentoi ensimmäis
tä siemaustaan ja väitti turhaan 
odottaneensa maineikkaan juo
man maistamista 

Aili kuuluu Nilsin sukuhaaraan. 
Hänen äitinsä äidinäiti oli 
Carolina Christina Stenroth 
(1812-1894). 
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Kun vieraat nimet muuntuvat 
hiljaa tutuiksi kasvonpiirteiksi 
ON TAAS AIKA pysähtyä jouluevankeliumin äärelle. 

Matteuksella Jeesuksen syntymää kuvaavaan 
kertomukseen liittyy kuinjohdantona "Jeesuksen Kris
tuksen, Daavidin pojan ja Abrahamin pojan, suku
luettelo" (Matt.l: 1-17). Se alkaa Abrahamista ja jakautuu 
kolmeen 14 sukupolven jaksoon: Abrahamista 
Daavidiin, Daavidista Babylonian pakkosiirtolaisuuden 
aikoihin ja siitä Jeesukseen Kristukseen. 

Sukupolvien ketju kulkee isältä pojalle. Välillä kuiten
kin mainitaan äitikin: Juudalle syntyi Peres ja Serah, "joi
den äiti oli Tomar" . Daavidin isoisän Obedin äiti oli Ruut, 
hänen poikansa Salomon äiti "Urian vaimo". Viimeiseksi 
kerrotaan, että "Jaakobille syntyi Joosef, Marian mies. 
Maria synnytti Jeesuksen, jota sanotaan Kristukseksi." 

UUDESSA TESTAMENTISSA Jeesuksen sukuluettelo 
taitaa olla ainoa luettelo, mutta Vanhassa testamentissa 
niitä tulee usein vastaan. Täytyy tunnustaa, että silloin 
mieleni tekee hypätä sukuluettelon yli ja jatkaa lukemista 
eteenpäin mielenkiintoisemmasta kohdasta. 

Pelkät nimet eivät sano yleensä mitään. Pitäisi saada 
tietää edes jotain nimen taakse kätkeytyvien ihmisten 
elämänvaiheista. Vanhassa testamentissa onkin kerrottu 
monista Jeesuksen sukuluettelossa mainituista henki
löistä. Abraham, lsakja Jaakob tulevat tutuiksi. Daavi
dista muodostuu elävä kuva, samoin hänen pojastaan 
Salomosta. Tärkeintä on kuitenkin saada lukea yhä uu
delleen evankeliumien kertomuksia Marian pojasta 
Jeesuksesta, jota sanotaan Kristukseksi, Voidelluksi. 

ME ERIK STENROTHIN jälkeläiset olemme kiitollisia 
siitä, että meillä on jo varsin laaja sukuluettelo omasta 
suvustamme. Arvelen, että yksi ja toinen meistä käyttää 
sitä hyväkseen ja etsii esille perustiedot jostain suku
laisestaan, kun oma muisti ei riitä. 

Sukuluettelo täydentyi merkittävästi tämän vuoden 
keväällä, kun sukukirjan toinen painos ja sen erillinen 
lisäosa ilmestyivät. Senkinjälkeen sukurekisteriin on 
tullut lisää uusia nimiä. Luettelo tarkentuuja täydentyy 
jatkuvasti. Emme voi kuitenkaan tyytyä pelkkiin nimiin ja 
vuosilukuihin. Kyse on valtavasta tehtävästä. Onneksi 
ei tarvitse lähteä liikkeelle tyhjästä, koska stenrothilaisia 
on mukana monien eri sukujen tutkimuksissa. 

Jo vähäiseltä vaikuttava tieto voi elävöittääjonkun 
sukumme jäsenen kasvonpiirteet eteemme niin, että hän 
ei ole pelkkä nimi sukuluettelossa. Pienistä puroista
myös tähän Kivenjuurien numeroon sisältyvistä- voi 
lähteä liikkeelle voimakas virta. Kohta kohdalta sukumme 
alkaa saada tutut ja läheiset kasvonpiirteet. Sukuluettelo 
elävöityy. Enää ei tee mieli harpata sen yli, vaan pysäh
tyä kiitollisena muistamaan esiäitejäja esi-isiä, joiden 
siunaus saattelee meitä sukupolvesta sukupolveen. 

TOIVOTAN KAIKKIIN Stenrothin suvun koteihin joulu-
rauhaa! 

YRJÖ SARIOLA 
Sukuseuran ouheeniohtaia 

Sukuseuran hallitus: 

Puheenjohtaja: 
Yrjö Sariola, Vapaudenkatu 20 B 32,40100 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 Toivakka, puh. 
014-871 598, 0400-201 480, timo.siukonen@sci.fi 

Jäsenet: 
Olavivon Bell, Tommolankatu 14-16, 18130 Heinola, 
puh. 03-7153384, olavi.vonbell@phnet.fi 
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) 
Lisätietoja intemetin osoitteesta http://netti.nic.fi/ 
~wirmailalmuutsuvut/stenroth/sukustenroth.htm 

Lehden vastaava toimittaja: 
Timo Siukonen 
Vanhansillantie 6, 41660 Toivakka 
timo.siukonen@.sci.fi 
Puhelin: 014-871598 ja 0400-201480 
Pankki yhteys: 
Stenroth sukuseura ry. 
Merita 104535-239917 
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Suvun tahdon noudattaminen 
ohjaamassa sukuseuran jäsenyyskäytäntöä 

Sukuseuroissa pyritään noudatta
maan suvun tahtoa, asukas- ja 
kotiseutuyhdistyksissä ja kylätoimi
kunnissa puolestaan asukkaiden 
tahtoa. Näissä kaikissa toiminta on 
rajatun yhteisön kollektiivitoimintaa 
jäsen- ja ei-jäsen -pohjaisine toimin
toineen. 

Mielestäni on tarkoituksenmukaista 
peilata suvun tahtoa seuran eri toi
mintoihin. 

Perinteisinä toimintamuotoilla 
sukukokoukset ja sukututkimus eivät 
ole ongelmallisia. Sen sijaan voimak
kaasti kasvussa oleva sukuhistoriik
kitoiminto vasta hakee muotoaan. 
Siinä luodataan henkilö- ja aikalais
kuvauksissa ja sukutarinoissa suku ja 
ennen kokemattoman syvällisellä 
tavalla, minkä vuoksi suvun tahto 
tulee aivan uudella, konkreettisella 
tavalla selvitettäväksi. 

Pelkistetysti käsite suvun tahdon 
noudattaminen voitaneen ymmärtää 
seuran ei-jäsenten kuulemiseksi 
sukuhistoriikkityössä, seuran jäseniä
hän jo kuullaan kun he ovat mukana 
työssä . 

Esitän suvun tahdon noudattami
selle kehittämäni A BC-teorian. Peri
aatteet sopivat kaiken kokoisille mut
ta erityisesti suurille suvuille. 

Säännöksen A mukaan historiikki
työhön ei saa sisällyttää henkilön 
tietoja hänen ilmaistun tahdon vastai
sesti . Tämä koskee henkilöä, hänen 
omaisiaanjajoskus laajempaakin 
tahoa. 

Säännöksen B mukaan mitään 
piensukua ei saa sisällyttää 
historiikkityöhön ilman piensuvun 
henkilön työhön osallistumista. Pien
sukua koskeva historiikkityö ei siis 
saa olla vain ulkopuolisten työtä. 

Säännöksen C mukaan seura to
teuttaa sellaista aktiivista, monipuo
lista ja jatkuvaatoimija-ja toiminto
kampanjointia, että suuri osuus, 
tavoitteellisesti ehkäpä vähintään 2/3, 
piensuvuista olisi joko jäsen- tai ei
jäsen -pohjaisina toimijoina edustet
tuna seurassa ja sen työssä. 

ABC-periaatteessa säännökset Aja 
B pienentävät ja säännös C lisää 
mukana olevien piensukujen määrää. 

Seuralla ja suvulla tarkoituksen ja 
tahdon tulee olla saada mahdollisim
man monta piensukua mukaan. 

Sukuhistoriikkityö saattaisi koko
naan estyä ilman säännöksen C mu
kaisia korjaavia toimia. 

Ja varmasti on, että kunhan vain 
asiat oikein ja oikea-aikaisesti esite
tään, oikeiden henkilöiden toimesta, 
oikealla tavalla, oikeille henkilöille, 
niin eri piensukujen ihmisiä saadaan 
mukaan toimintaan. 

Toiminnon ja suvun tahdon nou
dattamisen kannalta tämä on elintär
keää ja välttämätöntä, joten seuralle 
on toisarvoinen väistyvä kysymys, 
ovatko uudet tulijat seuralle jäseniä 
vai ei-jäseniä. 

Aktiivinen kampanjointi on edellä 
kerrotustakin johtuen seuran pää
toimintoja. 

Lisään seuraavassa muutaman 
uuden elementin kampanjointi
keskusteluun. 

Raja seuranjäsenyyden ja ei-jäse
nyyden välillä on menettämässä mer
kitystään, sillä seura tarvitsee tasa
puolisesti kaikkien, passiivistenkin, 
piensukujensa edustusta. 

Pysyköön seuran jäsenyys tavoit
teena edelleenkin, mutta alennetta
koon liittymiskynnystä poistamalla 
seuran jäsenmaksu ja siirtymällä su
vun jäsenen pelkkään tahdon
ilmaisuun, eri vaihtoehtoisin tavoin 
ilmaistuun, jäsenyyskriteerinä. 

Samalla poistuisi sellainenkin ny
kyinen epäkohta, jossa perheestä on 
vain yksi jäsen, vaikka "aiemielessä" 
kaikki ovat jäseniä. 

Jäsenmaksuton käytäntö toimii 
hyvin useissa opiskelija- ja koululais
yhdistyksissä. Seuran rahoitus voi
daan hoitaa mm. sponsori-, testa
mentti-, tutkimusapuraha-, ym. toimin. 

Suvun jäseneltä saatava arvokkain 
palvelus on vapaaehtoistyö ja -apu. 
Sen arvoksi voidaan laskea jopa tu
hansia markkoja. 

Haettakoon tieto ja työpanos 
jäseneltäja rahoitus muualta. 
Kampanjoinnin on oltava monipuolis
ta ja sisällöltään ymmärtäväisen vii
sasta, eri viestintä- ja tiedotus
menetelmiä käyttävää, sekä kollektii-

vista että yksilöllistä. Kampanjointi
työn ydin on, että suvun jäsen kutsu
taan henkilökohtaisesti seuran toi
mintaan, kutsujana lähisukulainen, 
käydään läpi seuran substanssi
asioita ja kutsuttavan mahdollista 
roolia niissä. Etäsukulainen kutsujana 
olisi suurta psykologista ymmärtä
mättömyyttä. 

Suvun tahdon noudattamisen pro
sessi ohjaa seuraa kehitysuralle, jos
sa suku kuuluu viiteen eri ryhmään eli 
tasoon: a) aktiivit toimijajäsenet, b) 
passiivisina pysyvät jäsenet, c) seu
ran ei-jäsenet, jotka ovat ajoittain 
aktiivisia seurassa, osallistuvat joi
hinkin seuran tilaisuuksiin ja toimivat 
piensukujen yhteyshenkilöillä eri 
tehtävissä, d) suvun passiivisena 
pysyvä väki, joko omaa valintaansa 
tai siksi ettei heille tiedoteta ja e) se 
suvun väki , joka ei ole edes 
sukumatrikkeleissa sukututkimuksen 
keskeneräisyyden vuoksi . Seuran 
toiminnan kannalta avainasemassa 
ovat tason a)ja c) ihmiset. Ryhmän b) 
jäsenten suuri palvelu voisi olla lähi
sukunsa kutsujina mukaan seuran 
toimintaan. 

Suvun tahdon noudattamisen peri
aate on tärkeää kaiken kokoisille seu
roille, mutta suurien sukujen seuroille 
luultavasti jopa elintärkeää, sillä 
piensuvut uskottavasti jäisivät pois 
kaikesta, jos niiden tahtoa 
loukattaisiin. Esittämäni prosessi 
soveltuu erityisesti ns. "integroidun 
suvun" eli suuren suvun tahdon 
noudattamiseen. Siinä 10000 henkeä 
sadasta piensuvusta muodostaa 
yhden suuren suvun. 

Piensukujen ehkä 90-prosenttisen 
järjestäytymättömyyden vuoksi 
ABC-prosessin epäonnistumisen 
uhka on suuri, mutta prosessi on 
siltikin välttämätön toteutettavaksi . 

Epäonnistumisen varalta on kui
tenkin toinenkin tie. Piensuvut perus
tavat, kenties ' suuren suvun seuran 
ohjauksessa, vähitellen omat seuran
sa ja luovat omat toimintakulttuu
rinsa. Jatkossa suuren suvun ja pien
sukujen seurat toimivat yhteistyössä 

KLAUSKILPI 
Sukuseuran hallituksen jäsen. 
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Fanny Stenroth seisoo takana keskellä perhekuvassa 1897. Aiti Adele istuu vasemmalla sylissään pikku-Adi., heidän vieressään 
ovat Adlay ja Mary Stenroth sekä Fannyn oikealla puolella Katja j a Gustaf Stenroth Kivenjuurien edellisessä numerossa nimet 
olivat menneet kuvatekstissä väärään j ärjestykseen. 

Fanny Stenroth toimi suomalaisen 
liikuntakasvatuksen uranuurtajana 
Stenrothin suku tunnetaan ennen 
kaikkea pappis- ja sotilassukuna, 
mutta myös liikuntakasvatuksen alalla 
suvussamme vaikuttavat vahvat pe
rinteet. 

Nais- ja tyttöliikunnan uranuurtaja
na toimi valkealaissyntyinen Fanny 
Stenroth, joka oli Henrikin sukuhaa
rassa ensimmäinen ' 'urheilukirjailija" 
ja ensimmäinen "olympiakävijä". Li
säksi hän toimi yhteistyössä useiden 
Suomen urheilun pioneerien kanssa. 
Urheilun pariin 
veljien innostamana 

Fanny Stenroth oli lapsuus- ja 
nuoruusvuosinaan heikko ja 
heiveröinen, monista sairauksistakin 
kärsinyt yksilö. Silti hänen kiinnos
tuksensa liikuntaan, urheiluun ja 
leikkeihin heräsi varhain. Siihen in
nostivat hänen kolme vanhempaa 
veljeään Gustaf, Karl ja Viktor. 

"Ymmärryksemme kasvaessa 
liikuntaharrastuksemme sen mukaan 
kehittyivät. Missä vainjouduimme 
kesää viettämään, laittoivat veljeni 

nuorten poikatoveriensa kanssa kun
toon jonkun tapaisen juoksuradan. 
Samoin pystytettiin tukipylväät maa
han ja nojapuutja poikkitanko niiden 
varaan. Hyppyjalustat tehtiin myös. 
Ampumahaljoituksiakin veljeni har
rastivat sen aikalaisilla suurilla 
pyssyillä. Minä tietysti keikuin aina 
mukana. Sainpa yrittää ampumista
kin", hän selosti muistelmissaan, joita 
ei ole julkaistu. 

Fannyn elinvuodet kuluivat Valkea
lassa 1867-75, senjälkeen Hämeenlin
nassa 1875-88, Jyväskylässä 1888-
1902jaHeinolassa 1902- 53. 
Loma-aikoja vietettiin 
Laukaan pappilassa 

Fannyn isän, Valkealan kappalaisen 
Karl GustafStenrothin (1820-70) veli 
Otto Adolf (1834--1906) toimi Lau
kaan kirkkoherrana 1876-1906, ja su
kua kokoontui usein luonnon
kauniisiin keskisuomalaismaisemiin. 

Niistä Fanny kirjoitti: "Meidän 
muutettuamme Hämeenlinnaanja setä 
Stenrothin perheineen asuessa 

Laukaassa pääsimme vastavierailulle 
Pellosniemen pappilaan. Siitä kesästä 
ja herttaisesta yhdessäotosta on meil
lä rakkaita muistoja. Näihin muistoi
hin, kuten myöhempiinkin liittyy 
huvimatkat seudun moniin 
Iuonnonihaniin paikkoihin. Pappilan 
läheisellä saarella joimme usein hyvät 
kahvit ja saari saikin tämänjohdosta 
nimekseen 'Kahvisaari · ... Erikoisen 
ilon meille tytöille tuotti se, että saim
me oppia ratsastamaan. Pappilassa oli 
kaksi nuorta, vaaleankeltaista, kaunis
tahevosta Tuima'ja 'Teppo '. Neli
vuotisella Tuimalla me tytöt saimme 
ratsastaa ... Oleskelu Pellosniemen 
pappilassa lapsena ja etenkin 
nuoruusaikana on piirtänyt elämääni 
lähtemättömiä ja unohtumattomia 
jälkiä. Miten herttaisen kodikasta 
siellä olikaan ollut." 
Tunnettuja kulttuuripersoonia 
ystävinä ja työtovereina 

Fanny Stenrothin tuttavapiiriin 
kuului koko joukko suomalaisia 
kulttuuripersoonia. Hämeenlinnassa 



hän tutustui Suomen kansallissävel
täjään Jean Sibeliukseen ( 1865- 1957), 
jota hän kuvailee muistelmissaan 
tähän tapaan: 

"Pieni, vilkas, lahjakas ja mielikuvi
tusrikas poikanen Janne piti meitä 
usein jännityksessä, kun hän kertoi 
meille ylen ihmeellisiä kaskujaan. Eh
käpä useimmat olivat hänen itsensä 
samassa tuokiossa sepittämiä .. . Jo 
lapsena ilmeni myöskin hänen tavat
toman musikaaliset taipumuksensa ... 
Vaikka hän ei pitänyt pianon soitosta, 
niin viulu sen sijaan herätti hänessä 
rakkautta. Myöhemmin hän sitten 
rupesi toden teolla harjoittamaan 
viulunsoittoa." 

Liikuntakasvatuksen alalla Fanny 
Stenrothin opettajiaja/tai työ
kumppaneita olivat mm. legendaariset 
nimet Mathilda Asp, Elin Kallio, Mau
ritz Mexmontan, Anni Collan, Elli 
Björksten ja Kaarina Kari. 

Fannyn lähipiirin kuuluivat myös 
serkut, kitjailija Marja Salmela (Maria 
Stenroth, 1875-1924), Kuopion tyttö
lyseon rehtori Minna Stenroth (1863-
1938) ja Sigridvon Bell (1864-1935), 
joita hän kuvasi yhtä läheisiksi kuin 
omat sisaret. 
Tukholman olympiakisat 1912 
olivat unohtumaton kokemus 

V olympiadin kisat Tukholmassa 
1912 merkitsivät Suomen suuriruhti
naskunnan urheiluelämälle läpimurtoa 
kansainväliseen tietoisuuteen. 

Fanny Stenroth oli tuohon aikaan 
44-vuotias seminaarinopettaja, joten 
urheilijana hän ei kisoihin osallistunut 
vaan katsojana. 

Näin hän tuota aikaa muistelee: 
"Kaiken edellä kerrotun kurssien 
osanoton lisäksi sain vielä tilaisuu
den matkustaa Tukholmaan, siellä 
kesällä 6-15.7.1912 pidettäviin Olym
pialaisiin kisoihin. Olipa se elämys! 
Erikoisvuorolla vanha Capella laiva 
vei täyden lastin Suomalaisia 
voimistelijoita ja urheilijoita kisojen 
katselijoiksi. Matka semmoisessa 
seurassa oli tietenkin mitä rattoisin. 
Kisoissa oli katsomista kerrakseen. 
Montajännittävää hetkeä siellä elet
tiin. Ranskalaisen Bouin ' inja Han
neksen 5,000 m. kilpajuoksu oli 'jän
nää ' katsoa. Suomalaisten joukosta 
kuului huuto: Hei Hannes, Hannes ja 
pieniä lippuja heilutimme käsissämme. 
Ja suomalainen poika Hannes voitti 
komean ranskalaisen. Hannes Koleh
mainen oli kisojen ainoa kolmen kulta-
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mitalin voittajaja kisojen sankari 
yleisurheilussa." 
Fannyn elämänuralla 
yhtymäkohtia nykypolveen 

Fanny Stenrothin elämänkaarella on 
muutamia kiintoisia yhtymäkohtia 
nykypolven sukulaisiimme. Laukaan 
Pellosniemen pappila oli hänelle tär
keä loma-,juhla- ja rentoutumispaikka 
aivan kuten kymmenille ellei sadoille 
yhä elonpolkuaan jatkaville Sten
rothienjälkeläisille. 

Olympiatraditiota ovat jatkaneet 
Henrik Stenrothin sukuhaarasta ur
heilijana Veli-Pekka HaJjola(melonta, 
Los Angeles 1984) sekä toimittajina 
veljekset Timo Siukonen (kahdet tal
vikisat 1980-84)ja Markku Siukonen 
(yhdeksät olympiakisat 1980-2000). 
Kaksi viimeksi mainittua ovat olleet 
Fannyn tavoin urheilukirjojen tekijöi
tä, Timo 1972-74 ja Markku vuodesta 
1971 alkaen. Lisäksi Markun poika 
Sebastian Siukonen on ollut 1990-
luvulla maaottelu-ja SM-tason kym
menottelija, nykyisin liikunta
kasvattaja, valmentaja ja urheilu
kiljoittaja. 

Toimittajan tehtävissä olympiaki
soissa on esiintynyt myös jalkapallo
seura FC Jokerien nykyinen toimitus
johtaja Jukka Suomela (viidet kesäki
sat 1980-96). 

Katariinan sukuhaaran tunnetuin 
urheilumies on ollut professori Ivar 
Wilskman, "Suomen urheilun isä", 
joka toimi Suomen olympiajoukkueen 
johtotehtävissä Lontoossa 1908 ja 
Tukholmassa 1912. Hänjulkaisi myös 
parikymmentä kiljaa, oli SVUL:n 
perustajajäseniä ja toimi Suomen 
Urheilulehden päätoimittajana. 

Katariinan haaran olympia
urheilijoita ovat olleet Unio Sarlin 
(ampuminen, Pariisi 1924), Eino 
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Kaipala (alppihiihto, Oslo 1952)ja 
Katri Kaipala (rytminen voimistelu, 
Atlanta 1996) sekä yhdistetyn hiih
don valmentajanaja lajijohtajana Jyri 
Pelkonen (Lillehammer 1994, Nagano 
1998). 

MARKKU SIUKONEN 

Stenroth, Fanny Karoliina Johanna 
*25.7.1867 Valkeala 
t 17.4.1953 Heinola. 
Seminaarinopettaja, liikunnan 
lehtori, kiljailija. 

Ylioppilas Hämeenlinnan suoma
laisessa tyttökoulussa 1884, 
voimistelunopettaja 1886 (Aspin 
opisto), voimistelunopettaja 
Hämeenlinnan suomalaisessa ja 
ruotsalaisessa tyttökoulussa 1886-
88, Jyväskylän tyttökoulussa ja 
kuuromykkäkoulussa 1888-1902, 
voimistelun-, terveysopin ja 
maantiedonopettaja Heinolan 
seminaarissa 1902-34, Heinolan 
seminaarinjohtaja 1925-26, perusti 
partiolippukunnan Heinolan 
Retkeilijätytöt 1922 ja Heinolan 
seminaarin naisvoimistelijat 1923. 

Julkaisut: Kansakoulun 
voimistelukaavoja ( 191 0), Kansa
koulun voimisteluopetuksen 
edistämisestä ( 191 0), Voimistelu
kaavoja naisvoimistelua varten 
( 1917), Lapsivoimistelua (1919), 
Laululeikkejä (1921 , 1924 ja 1930), 
Kansakoulun voimistelua ( 1923), 
Koulujuhlien ohjelmistoa 1-III 
( 1926-31 ), Alakansakoulun 
voimistelua ja leikkiä ( 1936), 
Joulutiukunen ( 193 7), Hengellisiä 
sävelmiä (1939), Muistelmieni 
kätköistä. Äidin muistolle Uulkaise
maton käsikirjoitus, 1950). 

UUTISIA--------------
Tasavallan presidentti Tarja 

Halonen myönsi itsenäisyyspäivänä 
6. joulukuuta 2001 yhteensä 5058 
kunniamerkkiä. 

Johtaja Margaretha Mickwitz 
opetusministeriön kansainväliseltä 
osastolta sai Suomen Leijonan 
komentajamerkin. Hänjäi tänä 
vuonna virastaan eläkkeelle. 

Mickwitz kuuluu Katariinan 
sukuhaaraan. Hänen isänsä oli 
tunnettu asianajaja, laamanni Åke 
Roschier-Holmberg. 

Margaretha Mickwitz on Erik 
Stenrothin tyttären (Katariina 1724-
1804) pojan (Erik Johan 1745-1845) 
pojan (Karl Vilhelm 1802-1869) pojan 
(Erik GustafJulius (1838-1907) 
tyttären (Anni Ainikki 1877-1923) 
pojan(Åke 1906-1983)tytär. 

Mickwitzin lapsista Peter on 
kirjailija ja Josephine kauppatieteiden 
maisteri. Kuluttaja-asiamies, varatuo
mari Erik Mickwitztaas on 
Margarethan lanko. 
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RAKKAUTTAENSISILMA YKSELLA 
Elli Forssell ja 
Janis Rozentäls 
rakensivat sillan 
Suomen ja Latvian 
kulttuurien välille 
"Ensi katseemme lahjoitti meidät jo 
toisillemme - ikuisesti", kirjoitti lähes 
täsmälleen sata vuotta sitten, loppu
vuodesta 1902, silloin 31-vuotias lau
lajatar Elli Forssell isälleen, esittelijä
sihteeri Theodor Forssellille, Erik 
Stenrothin pajatyttären pojanpojalle. 

Elli Forssell oli rakastunut konsert
tikiertueellaan latvialaiseen- tai ku
ten silloin sanottiin, lättiläiseen
taidemaalariin Janis Rozentälsiin . 

Idealistisen suomalaisuusmiehen 
tyttärenä Elli otti kirjeessään huomi
oon kansallisetkin näkökohdat: 
"Koko luonto iloitsi Jättiläisen ja suo
malaisen liitosta, ja olihan sitä syytä
kin. Meidän liitollamme on suuri kan
sallinen merkitys, historiallinen merki
tys, ensi kertaa kai nämä kansat yhty
vät niin jaloilla edustajilla- tästä tu
lee ihanata taidetta tulevaisuudelle!" 

Harmina vain oli se, että keskustelu 
rakastetun kanssa oli käytävä saksak
si, "joka tosin on aivan liian banaali 
niin pyhälle tuoteelle kuin meidän 
rakkautemme". 

Häät vietettiin Helsingissä jo maa
liskuussa 1903, ja sitten nuoripari 
muutti Riikaan, minne Albertinkadun 
ja Ampujainkadun kulmaan kohon
neen uuden komean jugendtalon 
ylimpään kerrokseen he perustivat 
kotinsa; tomikerroksessa oli vielä 
erillinen ateljeetila. 

Aikaa myöten perheeseen syntyi 
kolme lasta, Laila, Irja ja Mikelis, jois
ta viimeksimainittu seurasi isänsä 
jälkiä taidemaalarina, mutta kuoli syö
pään vain 45-vuotiaana 1952. 

Ellijoutui jättämään laulajattaren 
uransa, mutta Janis Rozentälsin 
paletista syntyi "ihanata taidetta" 
vielä toistakymmentä vuotta, kunnes 
koko perhejoutui pakenemaan ensim
mäisen maailmansodan rintaman tieltä 
Helsingin Kulosaareen. 

Vuokraamansa huvilan Rozentäls 
osti itselleen marraskuussa 1916 aa-

Janis Rozentiils ja Elli Forssell rakastuivat ensisilmäyksellä 1902. 

vistamatta, että hänellä oli enää kuu
kausi elinaikaa. 

Tapaninpäivänä hänen elämänsä 
sammui sydänkohtaukseen. Hän oli 
vasta keväällä ehtinyt täyttää 50 
vuotta. 

Rozentälsin asema Latviassa on 
nykyisin samantapainen kuin meillä 
Akseli Gallen-KalJelan,joka oli suun
nilleen samanikäinen ja kävi saman
kaltaisia tyyli vaiheita. 

Hänestä on kirjoitettu useita elämä
kertoja, hänen kirjeenvaihtoaan on 
julkaistu ja Riian taidelukio on nimet
ty hänen mukaansa. Ei ihme, että kun 
1990 Helsinkiin perustettiin Latvian 
ystävyysseura, se sai nimekseen 
Rozentäls-seura. 

Sodan päätyttyä ja Latvian itse
näistyttyä Elli palasi lapsineen 

Riikaan. Sukulaisiin Suomessa pidet
tiin yhteyttä, varsinkin Ellin nuorem
pien sisarten, Anna Suolahden -
äidinäitini - ja Liisi Elersin perheisiin 
(Eiersin pojat Pauli, Aarne ja Olavi 
suomensivat sittemmin nimensä 
Erviksi) ja vierailuja tehtiin molemmin 
puolin. 

Elli Rozentälsin koti Riiassa toimi 
laajemmaltikin eräänlaisena suomalai
sen kulttuurin tukikohtana läheises
sä, mutta etäiseltä tuntuneessa 
veljesmaassa, ja moni suomalainen 
kulttuurihenkilö sai kokea sen 
vieraanvaraisuutta. 

Rozentälsien lapset menivät kaikki 
kolme naimisiin ja saivat yhteensä 
kuusi lasta, joten suku saattoi jatkua 
edelleen. Mikeisin vanhimman pojan, 
1989 kuolleen Janis Laurisin poika 



Alvils Rozentäls on jatkanut isoisän
isänsä taiteilijaperinnettä. 

Mikeisin nuorempi poika Atis 
Rozentäls, nyt jo eläkkeellä oleva ark
kitehti, on puolestaan ollut lähes koko 
1990-luvun ajan Riiassa toimivan Suo
mi- Latvia-seuran (Biedriba Somija 
Latvija) puheenjohtajanaja hänen 
sisarensa Ieva Rozentale saman seu
ran sihteerinä. 

Luontevasti seura kokoontuu enti
sessä taiteilijakodissa, joka nykyään 
tunnetaan Rozentäls-museona, ja 
sinne on moni suomalainen löytäntyt 
Riian-matkalla tiensä. 

Itse jouduin puolestani Helsingin 
Rozentäls-seuran puheenjohtajaksi jo 
vuosikymmen sitten, joten suku
yhteys säilyi paitsi muuten myös 
ikään kuin "viran puolesta" . 

Sukuyhteys on jatkunut uusissakin 
polvissa. Atis Rozentälsin tytär Aija 
asui 1990-luvulla kokonaisen talvi
kauden Suomessa sisareni Marjatta 
Lapin perheessä, oppisuomenkielen 
ja suoritti kunnialla Leppävaaran luki
on toisen luokan. Ja kun Atiksen po
janpoika Ansis ja tyttärentyttäreni 
Laura Seppä, molemmat silloin 
seitsemänvuotiaita, tapasivat 1996 
Riiassa ja pelasivat pelejä keskenään, 
toistensa kieliä osaamatta, tuntui siltä, 
että yhteys ei hevin katkeakaan. 

ANTO LEIKOLA "Tulo kirkosta " oli Janis Rozentdlsin lopputyö Pietarin taideakatemiassa 1894. 

Rozentäls maalasi yli 300 muotokuvaa 
"Ainoa todellinen tieto taiteessa on 
näkeminen " 

Janis Rozentiils (1866-1916) 
Janis Rozentäls oli ahkera ja lahjakas 
taiteilija. Hän oli sepän poika Kuurin
maalta, läheltä Saldusin kaupunkia. 

Monien vaikeuksienjälkeen hän 
pääsi opiskelemaan Pietarin taide
akatemiaan ja sai päätöstyöstään, 
öljymaalauksesta "Tulo kirkosta" 
(1894) ensimmäisen asteen taiteilijan 
diplomin. Tämä teos oli ensimmäinen 
latvialaisen taiteilijan työ, jonka aihe 
oli saatu latvialaisesta kansan
elämästä. 

Rozentals maalasi yli 300 muotoku
vaa ja satoja muita tauluja, teki paljon 
grafiikkaa, piirustuksia ja muuta tai
detta sekä kirjoitti . 

Rozentalsin 22 vuotta kestänyt 
luoruiskausi sisälsi etsintää, vastoin
käymisiä, masennusta, voittoja, aurin
koista ilon ja elämän hunnaa. Hänjätti 
Latvialie suurenjoukon hartaitakuvia 

Janis Rozentdls 1913 

maalaiselämästä, maisemia, laatu
kuvia, loisteliaita muotokuvia, ihania 
alttaritauluja sekä rikkaan kuvituksen 
latvialaiseen satuun ja kansan-

lauluun. Hänen tuotantoaan leimaa 
ylhäinen vakavuus yhdistyneenä 
aitoon innoitukseenja luomisiloon. 

Rozentäls-seurasta voi lukea 
intemetissä osoitteesta: 
www.rozentals-seura. fi 

Rozentälsin vaimo Elli Forssell 
(1871-1943) kuuluu Henrik Stenrohin 
sukuhaaraan. 

Elli oli sivuilla 10-11 mainitun vis
kaali AdolfFredrik Forssellin pojan 
Theodor Forssellin tytär. Hän opiskeli 
laulua Sibelius-Akatemiassa 1891-
1895, mutta hänen esiintyvän taiteili
jan uransajäi lyhyeksi ja päättyi nai
misiinmenon jälkeen. 

Asuessaan Helsingin Kulosaaressa 
Elli piti täysihoitolaa, jonne majoittui 
1916 Virosta saapunut Aino Kallas. 
"Elli vaaleaverinen, laaja, äidillinen, 
sydämellinen, käytännöllinen, Jan 
rauhaton, tummansynkkä, hienostu
nut, luova. Kaksi eri rotua yhtynei
nä", Kallas kuvasi. 
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Biolääketieteen professori Hannu Sariola puhui teologeille: 

Mitä elämä on? 
Stenrothit eivät enää ole korostu
neesti pappis- tai sotilasvaltainen, 
kuten 1700-ja 1800-luvuilla. Silti 
hengelliset asiat ovat yhä läsnä. 
Biolääketieteen professori Hannu 
Sariolajoutui kovaan paikkaan, 
kun häntä pyydettiin puhumaan 
teologeille aiheesta, mitä elämä 
on. Osa suvun papeista on hänel
le tuttuja ja heidän kanssaan hän 
on keskustellun elämän perusky
symyksistä. Niistä huolimatta hän 
päätti vastata annettuun kysy
mykseen oman alansa asiantunti
jana, tieteelliseltä pohjalta. 

En ole teologi enkä filosofi , vaan 
bio lääkäri . Minulle heitettiin kuiten
kin hansikas pöytään ja pyydettiin 
puhumaan otsikon aiheesta Teologi
sen kirjallisuusseuran kokouksessa 
"Jumalan kuvasta geenikartaksi". 
Oheinen kirjoitus on tiivistelmä ko
kouksessa pitämästäni alustuksesta. 

Elämän 
pörteitä 

Elämää on vaikea määritellä. Mo
net ovat yrittäneet löytää elämälle 
ominaisia piirteitä, jotta niiden avulla 
voisi tunnistaa elämää, missä tahan
sa muodossa sitä esiintyisikään 
maailmankaikkeudessa. 

Onko ihmisyksilö elävä? Onko 
kuivunut siemen elävä? Onko virus 
elävä? Onko tietokonevirus elävä? 
Onko Jumala elävä? 

Ihmisyksilön kohdalla elämän 
kriteerit näyttävät toimivan. Ihminen 
näyttää elävältä useimpien jos ei 
kaikkien kriteerien osalta. 

Kuivunut siemen sen sijaan on jo 
vaikeampi pala. Sillä ei ole aineen
vaihduntaa, se ei kuluta energiaa. Se 
ei kasva, vaikka sillä on ravintova
rastoa. Jos siemen lähetettäisiin 
avaruuteen, jossa se miljardin vuo
den päästä putoaisi kaukaisen aurin
gon lämmittämään suolaliuokseen, 
se saattaisi herätä elämään. 

Muulitja 
virukset 

Samanlaisiin ongelmiin elämän 
määrittelyssä törmäämme muulinja 
viruksen kohdalla. Muu Ii on varmas-

tikin kaikkien mielestä elävä olio, 
mutta se on hedelmätön. 

Myöskään virus ei kykene lisään
tymään itsenäisesti, vaan käyttää 
siihen apuna solua. Eikö se silloin 
ole vähän samanlainen kuin muuli. 

Sekä virukset että muulit lisäänty
vät muiden elävien organismien 
kautta. Silti muulia on helpompi pitää 
elävänä kuin virusta. 

Alussa maa oli 
tyhjä ja autio 

4,6 miljardia vuotta sitten maa 
tiivistyi kaasu- ja pölypilvestä. Maa 
oli autio ja tyhjä lähes miljardi vuot
ta, tuhat miljoonaa vuotta kuollut 
kuin kivi. 

Vanhimmat fossiiliset löydöt elä
mästä ovat ajalta noin 3,8 miljardia 
vuotta sitten. 

Tumalliset solut ilmaantuivat 1,6 
miljardia vuotta sitten. Ensimmäiset 
monisoluiset organismit kehittyivät 
600 miljoonaa vuotta sitten. 

Dinosaurukset hävisivät 20 mil
joonaa vuotta sitten. Ensimmäiset 
merkit homo sapiens-Iajista ovat 
tuiki tuoreita, vain vajaat 30 000 
vuotta vanhoja. 

Tietomme on 
vajavaista 

Me emme yksinkertaisesti tiedä, 
millainen maapallo oli elämän synty
hetkellä. Yhden teorian mukaan elä
mä maapallolla on peräisin tähdistä. 
Tätä teoriaa kutsutaan pansper
miaksi. 

Toisen teorian mukaan elämä syn
tyi otollisissa oloissa muinaisen 
maapallon merissä, ns. alkuliemessä 
-ehkä meteoriitti en aiheuttamien 
shokkiaaltojen vaikutuksesta. 

Kolmannen teorian mukaan elämä 
syntyi syvällä kallion alla kovissa 
paineolosuhteissa. 

Kaikki elämän syntyä käsittelevät 
teoriat ovat yhtä mieltä siitä, että 
elämän syntyminen on ollut erittäin 
epätodennäköistä. Todennäköisyys 
tuottaa solujen proteiinit sattumalta 
on yksi mahdollisuus luvusta 1040000
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Luvussa on 40000 nollaa! 
Äärimmäisen epätodennäköinen 

muuttuu kuitenkin todennäköiseksi, 
jos aikaa on runsaasti ja jos elämän 

Hannu Sariola 

rakenneosia tuottavien kemiallisten 
reaktioiden määrä on otollisissa 
lämpöolosuhteissa runsas. 

Hyvä esimerkki elämän epätoden
näköisyyden muuttumisesta toden
näköisyydeksi on bakteereiden 
antibioottiresistenssin nopea leviä
minen. 

Useat bakteerikannat ovat muuttu
neet vastustuskykyisiksi antihioo
teille jo muutamien vuosien kulues
sa. Yksittäisessä bakteerissa 
resistenssin ilmaantuminen on erit
täin epätodennäköistä, mutta miljar
dien bakteereidenjoukosta valikoi
tuvat nämä harviset mutaatiot. 

Elämä muuttuu koko ajan ja tämän 
me näemme evoluutiona. 

Elämä on 
prosessi ajassa 

Luultavasti kaikki määritelmät, 
jotka yrittävät ymmärtää elämää 
yksilön elämän kautta, ovat tuhoon 
tuomittuja. 

On hedelmällisempää tarkastella 
elämää biologisena prosessina ajas
sa, jossa elämän tarvitsema infor
maatio siirretään DNA- ja RNA
ketjuissa sukupolvelta toiselle. 

Kaikki elämä perustuu näiden 
ketjujen digitaaliseen koodiin, joka 
käynnistää ympärillään "makromole
kyylien muutoksia" . 

Geneettinen koodi on hyvin pysy
vää ja se säätelee sangen yksinker
taisten kemiallisten reaktioiden kaut
ta proteiinisynteesiä. 



Lopputuloksena syntyy miljoonia 
ja taas miljoonia valkuaisaineita, 
joiden pääasiallinen rakenneosa on 
hiili . Deoksyribonukleiinihappo sää
telee hiilimolekyylien organisoi
tumista. Onko siinä elämän ydin? 

DNA on elämän 
tärkein molekyyli 

DNA-ketju on hyvin pysyvä. 
DNA:n monistuessa syntyy kuiten
kin aina pieniä virheitä. Ne ovat 
usein haitallisia solulle, muttajoskus 
ne tuottavat eliön kannalta edullisia 
uusia ominaisuuksia. Jos mutaatio 
johtaa parempaan lisääntyrnisky
kyyn tai säilymiseen, sillä on mah
dollisuus jäädä henkiin. 

Hyvä esimerkki on bakteereiden 
antibioottiresistenssin leviäminen. 

Uutta informaatioita syntyy 
mutaatioiden avulla ja luonnon va
linta poimii niistä parhaat. 

Ympäristön muuttuessa äkillisesti 
esimerkiksi tulivuoren purkauksen 
tai pitkäänjatkuvien sateiden takia, 
ne yksilöt säilyvät hengissä, joiden 
ominaisuudet sopivat uusiin olosuh
teisiin parhaiten. 

DNA-ketjun sattumanvaraisten 
mutaatioiden arvellaan toimivan 
evoluution generaattorina. Tätä 
näkemystä tukee se, että kaikki maa
pallon lajit käyttävät DNA:ta tai 
RNA:ta informaation siirtäjinä. 

Keskeinen kiistakysymys elämän 
syntytavasta maapallolla liittyy sii
hen, muodostuiko ensin solu vai sen 
sisältämä soluliman aineenvaihdun
takoneisto. 

Kysymys on tyyppillisestä "muna 
vai kana" -ongehnasta. Kummallekin 

Sukuseuran sihteeri 
kutsuu Toivakkaan 
syntympäiväjuhliin 
Kivenjuurien etusivulla kerrotaan 
Aili Wikmanin satavuotisjuhlista. 
Puolet pienemmästä tapahtumasta 
on kyse perjantaina 25. tammikuuta 
2002, kun Stenroth sukuseuran sih
teeri, toimittaja Timo Siukonen täyt
tää 50 vuotta. 
Juhlapäivän kunniaksi on vastaanot
to Toivakan Vanhassa pappilassa 
kello 15-17.30 ja kello 18 Toivakan 
kirkossa ekumeeninen iltavesper. 
Sen toimittavat emerituspiispa Yrjö 
Sariola ja Oulun metropoliitta 
Ambrosius. Tervetuloa mukaan! 

Kivenjuuret 

Paul Davisin 
kymmenen 
elämän piirrettä 
Paul Davies rakensi luettelon elä 

män tyypillisimmistä piirteistä 
1\.irjassaaan Viides ihme: elämän syn 
tyä etsimässä (1 999). 

1. Itsenäisyys 
2. Lisääntyminen 
3. Aineenvaihdunta 
4. Ravinto 
5. Kompleksisuus 
6. Organisaatio 
7. Kasvu ja kehitys 
8. Informaatiosisältö 
9. Laitteiston ja ohjelmiston 

sekoittuminen 
10. Pysyvyys ja muutos 

näkemykselle löytyy kannattajansa, 
mutta ainakin nykyisissä lajeissa 
solu on elämän perusyksikkö. 

Ihneisesti solukalvo takaa elämän 
säilymisen kannalta aineenvaihdun
nan vaatiman tasaisen ja säädellyn 
mikroympäristön. 

Monisoluisuus toi 
mukanaan kuoleman 

Ihmisen genomihankkeessa kes
keisen Celera-yhtiön Craig Venterin 
tarkoituksena oli paketoida kaikki 
Mycoplasma-bakteerin toiminnan 
kannalta keskeiset geenit yhteen 
olemassa olevaan soluun ja katsoa 
mitä tapahtuisi. 

Ainoastaan 265- 350 geeniä olisi 
hänen mukaansa riittänyt alkeellisen 
solun keinotekoiseksi tekemiseksi. 
Hanke sai myrskyävän tuomion 

Timo Siukonen 

USA:ssaeikä sitä koskaan tehty. 
Olisiko ihminen tehnyt tässä ko

keessa keinotekoista elämää? 
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Oltaisiinko astuttu sen rajan yli, 
jossa ihminen olisi ryhtynyt Jumalan 
rooliin? 

Jos Venterin arvio on oikea, mihin 
me ihmiset tarvitsemme 40000-50000 
geeniämme? 

Monisoluisen yksilön solut me
nettävät kaikkivoipuutensa. Ne eivät 
kykene normaalisti enää muuttu
maan alkion kaikkivoivaksi 
solukoksi . 

Erilaistumisen hinta on kuolema. 
Kaikilla monisoluisilla lajeilla on 

lisäksi sisäänrakennettu "elämän 
kello", aikajonka ne pysyvät hen
gissä ja senjälkeen kuolevat. On 
arvioitu, että ihmisen elämän kello 
lopettaisi käymisensä jossain 115 
vuoden kieppeissä. 

Molekyylit eivät 
sellaisinaan ole eläviä 

Elämä on ennen kaikkea haaste, niin 
limasienelle kuin tutkijalle. Yhtään elä
män kannalta keskeistä molekyyliä, ei 
hiiltä tai DNA:ta, voi pitää sellaisenaan 
elävänä. Kuitenkin vuosimiljoonien 
aikana nämä molekyylit ovat rakenta
neet ympärilleen organisoituneen ko
neiston, joka tuottaa uusia kopioita 
DNA-ketjusta, uusia tytärsoluja ja yhä 
uusia lajeja. Jos tutkijalta kysytään, 
tarvittiinko elämän syntymiseen ulko
puolista henkeä, voisi tutkijan vastaus 
olla: Ei ole niinkään tärkeää, loiko Ju
mala ihmisen vai syntyikä elämä 
kemiallisena reaktiona alkumeressä. 

Tärkeämpää olisi tietää, miten se ta
pahtui . 

Osvald ja Ninni 
Stenrothinjälkeläiset 
kokoontuvat Heinolassa 
Osvald ja Ninni Stenrothinjälkeläi
set kokoontuvat 27 . heinäkuuta 2002 
Heinolassa sukutapaamisen merkeis
sä, kuten viimeksi 1996 Mäntyhar
julla. 

Rovasti Osvald Stenroth ( 1869-
1952) toimi Laukaan kirkkoherana 
1920-1949. Heinolassa hän oli 1898-
1911 kaupunkiseurakunnan kappa
laisenaja J 911 - 1920 maaseurakun
nan kirkkoherrana. 

Järjestelyistä voit kysyä: Eija Sal
menkivi 040-8494005 ja Yijö Sariola 
014-212195. 
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Stenrothit vaikuttivat Padasjoella 
Mahtisuvut kävivät taistelua kartanoherruudesta 

Oheisen Stenrothin sukua kä
sittelevän artikkelin on kirjoitta
nut Padasjoen paikallishistoriaa 
tunteva Toivo Jalli,joka itse ei 
kuulu Stenrothin sukuun, mutta 
on tutkimuksissaan törmännyt 
sen vaiheisiin. 

"Tämä Aleksis Kivi -tutki
mukseni on minulle työläs 
sivuraide, mutta se kiinnostaa, 
silläolenkirjallisuushullu", Jalli 
toteaa. 

Ihmisten eloon sattuma vaikuttaa 
vähemmän kuin järjestelmä, joka 
kuin ruletti heittää aina samoihin 
paikkoihin, mutta harvoin tuo onnen 
kohdalle. 

Tuhoutuneiden ja puutteellisten 
kirkonkirjojen vuoksi historian sel
vittäminen on työlästä ja virhealtis
ta, mutta tarkentuva sukututkimus 
aina muuttaa käsityksiämme 
yleisestäkin historiasta. 

Viskaali AdolfFredrik Forssell 
kotiutui 1847 Padasjoelle perheineen 
vanhaan rappeutuneeseen suku
kartanoon Alhoon. Hän oli syntynyt 
siellä 1794 kenttävääpeli Carl Jacob 
Forssellin ja Ulrika Loviisa Sten
rothin viidentenä lapsena. 

Viskaalin virkamieselämä sujui 
tehtävien mukana milloin Helsingis
sä, milloin Padasjoella. 

Rippikäyntejä perheellä oli 
Alhossa vain 1850, 1852 sekä naisilla 
1861-1863, vaikka he siellä enimmän 
aikaa muulloinkin olivat. 

Kirkonkirjat ristiriitaisia 
Kirkonkirjat ovat ristiriitaisia muun 

tiedon kanssa. 
Esimerkiksi rippikiljassa Adolf ei 

käynyt 1860-luvulla ripillä lainkaan ja 
siirtyi läheiselle Vierun öljy- ja rauta
tehtaalle. 

Haudattujen luettelossa hänet on 
kuitenkin merkitty kuolleeksi 1862 
keväällä vesipöhöön Alhofissa eli 
Alhossa, jota tällöin koetteli 
omistuskriisi . 

Vieru on jatkettaAITakosken myl
lylle ja sahalle, jonka kappalainen 

Arwidsson, sotakamreeri Mether ja 
tuomari Arkenholzt perustivat 1803 ; 
laitoksia koittelivat omaisuusjärjes
telyt myös 1850-luvulla, joten Adolf 
saattoi velkaantua siitäkin, mutta 
yleiseen tapaan herrasväet komeil
lessaan elivät yli varojensa. 

Alhoa alkoi pitää ensin Adolfin 
vävy, nimismies Thure Böök, mutta 
hän myi sen 1861 Sundqwistille ja 
osti naapurikylästä Kaukelasta ta
lon, joka syksyllä 1862 siirtyi 
kihlakunnantuomarin Svinhufvudin 
omistukseen. 

Böök palasi Alimmaisen kautta 
1864 takaisin Alhoon saatuaan raho
ja Adolfm sisarelta Karolinalta, mut
ta miksi sisar ei auttanut jo veljeään? 
Kriisin ratkaisu - naimakauppa 
tehtiin siis Adolfin kuoleman aikoi
hin. 

Adolfin isä Karl Jakob Forssell 
syntyi 1750 Nyystölän kylän Ver
hossa, joka oli Padasjoen keskiaikai
nen emäkartano. Verhon suurkom
pleksista tuli eri sukujen taistelu
tanner. Kestonsa mukaan sitäkin voi 
kutsua 30-vuotiseksi sodaksi . 

Menestynein nurkanvaltaaja oli 
selän takaa hyökkäävä sotakamreeri 
Carl Mether, joka kaappasi Verhon 
kokonaan 1791 , ja niin Forssellit 
lapsineen joutuivat muuttamaan 
Verhosta Alhoon. 

Kupliva sukupata 
Kuplivaa sukupataa on vaikea 

selittää lyhyesti. Tyypillistä oli, että 
Padasjoen kartanoihin tulvi asumaan 
omistajien lähisukuaja ne mittelivät 
keskenään vallasta ja omaisuudesta. 

Yksi avainhenkilöistä oli Leppä
virralla 1766 syntynyt Ulrika Sten
roth tai paremminkin hänen isänsä 
ensimmäinen vaimo, 1762 kuollut 
Gertrud Poppius. Gertrodin esi-isät 
olivat Hom-ylimyksiä palvelleita 
pappeja. Oman lisänsä liemeen toi
vat Henrikin äidin, Kristiina Krookin 
Padasjoella vaikuttaneet sukulaiset. 

Ulrika Stenrothin oma äiti Katarii
na Fahlström tuli Ruotsista eikä 
vaikuttanut asioiden kulkuun. 

Ulrikan isän sisar Sara olinainut 
Karl Masalininja heidän poikansa 
Henrik sotakamreeri Metherin tyttä-

ren Vendelan, joka oli lähisuku
lainen Karlin isänäidin Anna 
Hermingierin toisen avioliiton kaut
ta. Sieltä polveutuvat Heleniukset eli 
afEnehjelrnit, joita olivat sotakam
reerin vaimo ja tämän sisar. Sisar oli 
aviossa Padasjoen kappalaisen Jo
han Molinin kanssa. 

Ennen avioliittoa Sara Stenrothin 
kanssa Karl Masaiin oli ollut naimi
sissa Johan Molinin sisaren Kata
rinan kanssa. Heidän poikansa Carl 
otti sitten puolisokseen serkkunsa 
Maria Molinin, joka puolestaan 
Carlin paettua rikossyytteitä ulko
maille nai Constantin Meurmanin. 

Molinin toinen tytär Anna Katarii
na sai miehekseen isänsä seuraajan, 
sittemmin Laukaan kirkkoherrana 
toimineen Arwid Arwidssonin, joka 
hankki omistukseensa Saksalan 
kartanon. 

Kartanoa olivat aiemmin hallinneet 
Saksa-Virmailan ja L' Eclairin suvut, 
ja jälkimmäisestä Anna Sophia oli 
päässyt Nils Stenrothin vaimoksi. 

Kaksi kertaa Stenroth 
Vääpeli Erik Johan Wirilanderin 

tytär Vendela avioitui peräti kaksi 
kertaa Stenrothin suvun miesten 
kanssa, ensin Ulrikan serkun Georg 
Roschierinja sitten veljen Reinoldin 
kanssa. 

Verhon kriisin aikaan myös Wiri
landereita syytettiin virkarikoksista 
ja terrorista, sillä he ajoivat 
Forssellien etuja mafian malliin. 

Kovista keinonelijoista tunnetun 
sukupiirin käsiin keskittyi kappaleina 
paljolti se suuromaisuus, jota Horn 
vapaaherrana perinnöllisten etu
oikeuksiensa turvin vielä yksin hal
litsi. 

Tapahtumista voi lukea kirjoistani 
"Eri Virma", "Kylä maan keskellä" ja 
"Nuijamiehestä nuijasotaan" sekä 
Kalevi Vuorelan teoksesta "Virmailan 
suku 1" . 

Aleksis Kivi näyttämölle 
Monelle varmaankin yllätyksenä 

aiheeseen luovat lisävalaistusta 
Aleksis Kiven teokset, erityisesti 
1865 kirjoitettu näytelmä "Karkurit", 
joka kuvastaa tavanomaisin 
draamarakentein todellista tilannetta: 



Uralin kaivoksiin pakotetut Tyko ja 
Pauli palaavat kotomaahansa kah
deksan vuoden sotavankeuden 
jälkeen. 

Tyko on rakastunut Paulin 
sisareen El maan, joka on luvannut 
uskollisesti odottaa. Tyko haluaa 
varmistua immen uskollisuudesta ja 
kieltää Paulia paljastamatta keitä 
ovat. 

Elman isä on erään velan takia 
menettämässä koko omaisuutensa 
vihamiehelleen Markukselle,jonka 
ottopoika Niilo lupaajärjestää rahat 
jos saa Elman. 

Isä painostaa Elmaa suostumaan 
Niilolle, uhaten muuten haastaa 
kaksintai ste 1 uun Markuksen, jonka 
oikea poika ja perillinen Tyko on. 

Myös Elma uhkaa itsemurhalla, 
mutta suostuu naimaan Niilon, 
uskotellen moisen uskottomuuden 
kuuluvan naisten luonteeseen, mut
ta tuomitsee silti itsensä kokiessaan 
pettävänsä sekä Tykon että Niilon. 

Mether-Borgenström 
Professori Metherin perillisekseen 

ottama sisarensa pojanpoika Anders 
Alfred Borgström, tunnettua por
voolais-helsinkiläistä suurporvari
sukua, tuli muuttokirjan mukaan 
keväällä I859 Verhoonja hänet vihit
tiin neljä vuotta vanhemman Aurora 
Emelia Forssellin kanssa 30.I2.I862 
eli käytännössä päivälleen kymme
nen vuotta ennen kuin Aleksis Kivi 
kuoli. 

Aleksis Kivi ystävystyi läheisesti 
AdolfForssellin kuuden pojan kans
sa. Ymmärtääkseni Kivellä oli 
Forsselleihin voimakas rakkaus-viha 
-suhde. 

Aleksin väitetään ihastuneen lä
hes jokaisen toverinsa siskoon. 
Mielestäni on kummallista, ettei 
Aleksin rakastumista Forssellin 
tyttäriin ole tuotu julki. Sitä kautta 
selittyisivät useiat seikat Kiven elä
mässä ja teoksissa. 

Sukututkimuksissa kiinnitetään 
paljon huomiota sukunimiin, vaikka 
täysin sama niroikään ei suoraan 
takaa sukulaisuutta. 

TONOJALLI 

Toivo Jallin kirjoitussarja "Miksi 
Aleksi maleksi täällä" julkaistaan 
kokonaisuudessaan Padasjoen 
Sanomien numeroissa 49-511 
2001 ja 112002. 
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Professori Hannes Sihvo: 

Aleksis Kivi oli 
F orssellien hyvä ystävä 
Kirjallisuuden emeritusprofessorin 
Hannes Sihvon mukaan ei ole aivan 
varmaa, kävikö kirjailija Aleksis Kivi 
( I834-1872) kertaakaan Alhon 
kartanossa Padasjoella vai ei. 
Hieman hatarat muistitiedot kylläkin 
viittaavat sellaiseen. 

Tosiasia kuitenkin oli, että Kivi 
tunsi koko Forssellin perheen hyvin. 

Kiven miehuusvuosina Alhossa 
piti isännyyttä Erik Stenrothin pojan 
tyttären pojanpoika, tullihallituksen 
kanneviskaali AdolfFredrik Forssell 
{1794-I862). 

Hän omisti kartanon vuoteen 
1860 saakka, minkä jälkeen hänen 
tyttärensä Karolinan mies, nimismies 
Thure Wilhelm Böök ( 1815-1871) 
ensin möi kartanon, mutta osti sen 
takaisin ja muutti Alhoon I864. 

Sihvon mukaan Kivi saattoi 
osallistua ylioppilaiden retkille I850-
1860-luvuilla oppiakseen tuntemaan 
isänmaata monipuolisesti. 

Touko-kesäkuussa 1861 yksi 
retkikunta lähti laivalla Helsingistä 
Porvooseen ja jatkoi Itä-Suomen 
kautta Hämeeseen. Osanottajina oli 
joukko Kiven ystäviä, kuten Albert 
Forssell, B.F. Godenhjelm, Edmund 
Palmqvist ja Sulkavan nimismiehen 
poika, lääketieteen ylioppilas 
Johannes Collan. 

Padasjoen Alhon kartanoon 
päättyneestä retkestä Forssell 
kirjoitti tarkat muistiinpanot. 

Sihvon mielestä jollain vastaavalla 
on Kivikin voinut olla mukana. 
Forssellien sukulaisverkko ulottui 
muihinkin Padasjoen kartanoihin, 
kuten Verhoon,joten huoltopaikkoja 
on tavallisten kievarien lisäksi ollut 
muitakin. 

Maanviljelysneuvos Martti 
Suntela Asikkalasta on kertonut 
isoisänsä Johanneksen tavanneen 
henkilökohtaisesti Alhon kartanossa 
vierailleen Aleksis Kiven sekä 
kartanon pojat Theodorinja Alber
tin. 

Kivi oli päässyt seuraamaan 
karhun kaatoa. Karhu oli ehtinyt 
raadella mullin kuoliaaksi, jonka takia 

nimismies Böök oli järjestänyt 
jahdin. Karhulie oli järjestetty 
rankkikekkerit, minkäjälkeen känniin 
tullut otso oli ollut helppo saalis. 

Sihvo muistuttaa, että koelmassa 
"Kanervala" I866 on runo "Karhun
pyynti", ja Jukolan veljesten isä taas 
kaatui urheasti oteHessaan kontion 
kanssa. Karhun kanssa käydystä 
ottelusta alkoi Jukolan veljesten 
pako Hiidenkivellekin. 

Albert Forssell oli Kiven luokkato
veri Helsingin yksitryislyseossa 
sekä koko veljesessarjan(Wilhelm 
I835-1862,Theodori837-1909, 
Albert I840-1904 ja Richard 1842-
1896) ystävä. 

Nämä veljekset olivat kaikki 
lahjakkaita ja taiteita harrastavia. 
Heidän isänsä AdolfForssell osti 
Alhon 1847. Sitä viljeltiin, ja siellä 
vietettiin kesät isännän toimiessa 
kunnallispormestarina Helsingissä. 
Forssellit asuivat Helsingissä vielä 
I853-I857,jolloin Albert ja Theodor 
kävivät Helsingin yksityislyseota 
(Helsingfors lyseum) ja Wilhelm 
opiskeli jo yliopistossa. 

ForsselEen kaupunkiasunto 
sijaitsi Helsingissä ensin Antinkatu 
II :ssä (nykyisin Lönnrotinkatu) ja 
sitten Wladimirinkatu 18-20:ssa 
(Kalevankatu),johon Albert Forssel
lin kumppaniksi ilmaantui ylioppilas 
Stenvall. 

Albert kirjoitti kotiinsa maalis
kuussa 1859: "Nyt minä olen saanut 
tänne bolagistin; hänen nimensä on 
Stenvall ja hän on ylioppilas. Se on 
hyvin mukava mies. Hän asuu sinun 
huoneessasi (ulommassa) ja minä 
sisemmässä. Hän maksaa 3 rupl. 
kuussa ja saa huonekalut ja lämmön. 
Ehkä kyllä huoneesta olisi voinut 
saada enemmän, mutta hän on 
köyhä mies, niin etten tahtonut ottaa 
häneltä varsin paljon; ja tästä tulee 
kuitenkin enemmän kuin puolet siitä 
vuokrasta, jonka me maksamme." 

Forssellienja Kivet omat kiljeet 
todistavat, että Kivi tyytyi niukkaan, 
spartalaiseen elämäntapaan eikä se 
ollut usein kuvattua kurjuutta. 
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von Bellit tulivat Suomeen 1852 
Muuton taustalla 
kieltäytyminen 
käsisuudelmasta 
Pienetkin tapahtumat ja määrätyn
lainen itsepäisyys voivat joskus 
muuttaa koko suvun historian kulkua, 
jopa pelastaa suvun tulevaisuuden. 
Siten kävi von Belleille! 

Tapahtumaketjun käynnisti luut
nantti Nicolausvon Bell, joka toi 
sukunsa Suomeen I852. 

Hänen isoisänsä, keisarillisen Venä
jän eversti Carl Joseph von Bell 
(1744-1830) oli viettänyt eläke
päiviään Viipurissa ja omistanut siellä 
Tervaniemen hovin. Hän oli vireä 
vanhus ja toimitti vielä 77-vuotiaana 
saksankielistä aikakausilehteä 
"Wiburgs Mancherley zum Nutzen 
und Vergnligen". Siinä ei ollut uuti
sia, vaan erilaisia juttuja, mietelmiä ja 
käytännön neuvoja. Julkaistiinpa 
siinä kerran Monrepos' n kauneutta 
ylistävä runo. 

Myös Nicolauksen isä Carl Robert 
(1788-I843) ryhtyi sotilasuralle. 
Insinöörieverstinä hän oli rakenta
massa Kronstadtin merilinnoitustaja 
toimi myöhemmin komendanttina 
Nikolajewin kaupungissa Ukrainassa. 
Äiti Amalia Toppelius ( I8I2-I860) oli 
Carl Robertin kolmas vaimo, sillä 
kaksi edellistä olivat kuolleet nuore
na. Amalian isä Jacob Alexander 
Toppelius ( I781-1836) toimi 
Kronstadtissa pappina. 

Nicolaus syntyi Kronstadtissa 
I 0.5.1834. Hänen kummikseen lupau
tui itse Venäjän keisari ja Suomen 
suuriruhtinas Nikolai I; kastetilaisuu
dessa häntä edusti kenraalimajuri 
Walerjeff. 

Tuohon aikaan ei kuolema ollut 
perheissä harvinainen vieras. Pikku 
Nicolauk-sen silloisesta seitsemästä 
sisaruksesta oli neljä kuollut jo ennen 
hänen syntymäänsä. Myöhemmin 
kuolivat vielä seitsemänvuotias 
Hedwigja II-vuotias Alexandra. 

Nicolaus kävi Pietarissajonkin 
aikaa 2I. koulua, joka oli suljettu 
miesten koulu ilmeisesti upseerin 
uralle aikoville. Myöhemmin hän 
aloitti kuitenkin Pietarin insinööri
koulun oppilaana tie- ja vesi-

Andreas ja Sigridvon Bel! käyttivät my ös suomenkielisiä etunimiä Antero ja Sirkku. 

aikomuksenaan "teit isäin astumaan" . 
Sitten tapahtuijotain sellaista, mikä 

muutti nuoren miehen elämän. 
Koulun luterilaiset oppilaat tekivät 

sopimuksen olla noudattamatta käs
kyä, joka määräsi suutelemaan venä
läistä pappia kädelle. Tarinan mukaan 
he olisivat mielenosoituksellisesti 
suudelman sijasta jopa sylkäisseet. 

Seurauksena oli, että Nicolaus ja 
muut luterilaiset oppilaat erotettiin ja 
lähetettiinjunkkerikouluun. 

Tilanteiden seurauksena Nicolaus 
päättikin muuttaa Suomeen ja hän 
ilmoittautui 1 O.II.I852 1 reservitarkka
ampujapataljoonaan aliupseeriksi ja 
yleni 3.4.I854 aliluutnantiksi toimien 
17 .12. alkaen pataljoonan komentajan 
adjutanttina. 

Suomalaisen Lineinin pataljoonaan 
hän siirtyi maaliskuussa 1857. 
"Oolannin sodan" aikana adjutant
tina toimiessaan hänen asemapaikka
naan oli Talin kartano Helsingin pitä
jässä, mutta varsinaisiin merellä 
käytyihin taisteluihin hän ei osallistu
nut. 

Talin kartanossa hän tutustui tule
vaan vaimoonsa. Tämä oli kartanon 
tytär Louise Margaretha Augusta 
Rotkirch (s. 21.2.I838). Isä oli karta
non omistaja, luutnantti Evert Carl 
Axel Rotkirch(I805-I874)jaäiti 
Fredrica Albertina Louise Nyberg 
( 18I6-1891 ). Häät vietettiin 8.9.1857. 

Nicolaus aloittijalkaväen prikaatin 
päivystävänä upseerina 12.4. I857 ,ja 
hänet ylennettiin luutnantiksi I859. 
Hän palveli vielä Helsingin 
junkkerikoulun komppaniaupseerina 
vuoteen I860,jolloin hänelle myön
nettiin hakemuksestaan vapautus 
sotapalveluksesta. 

Perheeseen syntyi ensimmäinen 
lapsi I3 .6.I859,joka oli isoisäni An
dreas Evert Nicolaus ja vuoden kulut
tua toinen poika, Robert Karl Fredrik, 
joka kuoli alle vuoden iässä. 

rakennuslinjalla, ilmeisesti Andreas von Bel/ kaatoi karhuja Lapissa. 

Keisarillisen Majesteetin alainen 
Suomen senaatti myönsi Suomen 
kansalaisuuden 1.4.I860. Hinta oli 5 



ruplaa. Saatuaan kansalaisoikeuden 
hän omisti 23.4.1860-20.5.1868 
Hofgårdin tilan Hindsbyn kylässä 
Sipoon pitäjässä. 

Kolmas poika Carl JosefSamuel 
syntyi 16.3.1865. Taidemaalarinahän 
käytti nimeä Samvon Bell. Hän on 
piirtänyt 1900-luvun alkupuolella 
noin 30 postimerkkiä, lautapelejä ja 
koulujen kuvataulu ja. Myöhemmin 
hän erikoistui koristetaiteilijaksi ja 
hänellä oli oma koristemaa-lausliike 
Helsingissä ja Pietarissa. 

Kolmen pojanjälkeen Nicolauksen 
perheeseen syntyi kaksi tytärtä. Ma
ria Luise Amalia, joka kuoli vajaan 
viiden vuoden ikäisenä tulirokkoon, 
ja Olga Pamela 27 .1.1868. 

Talvi 1871 oli äiti Louiselie todella 
raskas ja murheen täyteinen . Ensiksi 
kuoli 4-vuotias Maria tytär helmikuun 
6. päivä ja aivan yllättäen 11.3. Nico
laus 36-vuotiaana. Äidille jäivät II- ja 
6-vuotiaat pojat sekä 3-vuotias tytär. 

Isoisäni Andreas Evert Nicolaus oli 
koulutukseltaan arkkitehti . Valmistut
tuaan hän toimi valtion rakennustöi
den valvojana Lapissa. Siellä hän 
kaatoi useita karhuja ja ahmoja. 

Hänet vihittiin Laukaassa 25 .8.1892 
kirkkoherra Otto AdolfStenrothin 
tyttären Sigrid Naemin kanssa. 

Näin von Bell-suku yhdistyi Erik 
Stenrothin jälkeläisten kanssa. 

Myös Nicolauksen tytär Olga Pa
mela ( 1868-1915) avioitui Otto Sten
rothin pojan, tullinhoitaja Kaarlo 
Johannes (Hannes) Stenrothin ( 1867-
194 7) kanssa. 

Isoäitini Sigridin veli Osvald toimi 
kappalaisena Heinolassa ja häntä 
varten rakennetun pappilarakennuk
sen piirsi isoisäni Antero v.Bell (tätä 
nimeä hän käytti). Rakennus on taas 
välikaudenjälkeen seurakunnan käy
tössä, ja nuorimman tyttäremme häät 
voitiin viettää siellä. 

Isoisäni harrasti myös sukututki
musta ja hänen kirjansa ja muistiin
panonsa ovat olleet korvaamaton apu 
jälkipolville. 

Viimeiset vosikymmenet isoisäni 
omistautui puutarhanhoidolle. Hänel
lä oli poikansa Einon kanssa suuri 
kauppapuutarha Botbyn Bellbossa. 

Isoisäni kuoli Helsingissä 1.2.1935 
ja isoäitini 22.8. samana vuonna. Itse 
synnyin kolme vuotta myöhemmin, 
joten omakohtaista muistikuvaa heis
tä ei ole. 

OLAVIVONBELL 
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UUTISPALSTA----------------------
Syntyneitä 
2001 
27.2. Sonja Jasmin Lehmus (N) 
11.4. Oosa Ellen Siukonen (H) 
31.5. Milena Gabriel Nyberg (S) 
10.7. Malla Anna Tuomikko (N) 
23.8. Ron ja Elina Riikonen (N) 
24.8. Jakob Gustav Kråkström (H) 
1.10. Kaisa Helena Siukonen (H) 

2000 
11.1. Nea Emilia Hyytiäinen (S) 
20.1. Wilhelmiina Palola (N) 
1.2. Aapo Oskari Sarlin (N) 
4.2. Venla Lahja Kesia Keitto (H) 
9.2. Ella Ruutu (K) 
16.2. Athena Marja Linnea Lindholm 
Ahlund (N) 
17.2. Emma Loviisa Oikarinen (N) 
24.2. Akseli Eemeli Kilpi (K) 
14.3. Tom Sebastian Roschier (K) 
8.4. Emil Matias Alpua (N) 
15.4. Akseli Ilmari Latvio (K) 
15.4. Robin Vesa Vuorinen (S) 
23.4. PatrikKalevi Jokela (H) 
21.5. Julia Kaarina Mertanen (K) 
22.5. Leevi Verneri Kalliokoski (S) 
8.6. Eva Amanda Heinrichs (K) 
17 .6. Ilona Elisabeth Leininger (N) 
19.6. Annabel Hakkarainen (K) 
22.6. Juho Santeri Toivola (H) 
30.6. Jon-Anton Karlsson (H) 
13. 7. Olli Kullervo Siilas (K) 
16.7. Niko Edvard Palola (N) 
22.8. Jasper Waldemar Tarus (N) 
31.8. Matias Mikael Wegelius (S) 
11.9. David Melvin Granlien Vorren 
(H) 
21.9. Elina Anna Elisabeth Pihlaja
mäki(K) 
5.10. Samuli Johannes Silvennoinen 
(N) 
12.11. N.N. Ricci (N) 
7.12. Juha Matti Jokiheimo (S) 
12.12. ElinaAurora Tarus (N) 
18.12. Sanni Inkeri Kauhanen (K) 

Kuolleita 
2001 
1.1. Onni Kalevi Virkkala (H) 
29.1. RolfTure Einari Nyberg (S) 
28.2. Betty Jane Dufva, os. Helenius 
(N) 
6.5. Taisto Salmenkivi (H) 
23. 7. Carol Hasset, os. Dufva (N) 
6.8. Yrjö Sakari Roschier(K) 
7.8. Ulla Margareta Lehto, os. 
Kihlman(K) 
15.8. Sirkka Maija Salmenkivi, os. 

Vesterinen (H) 
7.9. Olli Pellervo Juva (K) 
22.9. Alice Marcella Anna Dorothea 
Schauman, os. Catani (H) 

2000 
2.1 Astrid Maria Schauman, os. 
Kuffschinoff (H) 
13.1. Johan (Juha) Henrik Vilhelm 
Roschier (K) 
16.2. Erik Gotthe lm Do lke (H) 
19.2. Ingrid Salvesen, os. Söderström 
(H) 
24.3. Olavi WaldemarTarus (N) 
25.3. Viljo Uuno Petteri Kahelin (N) 
4.4. Matti Sakari Rajaniemi (N) 
17 .4. Carl Walter Flander (N) 
19.4. Allan Wirzenius (K) 
21.4. Kerttu Linnea (Nea) Roschier, 
os. Nilson (K) 
25.4. Saima Irene Mehtälä, os. Palola 
(N) 
27.4. Yrjö Kalevi Murto (N) 
28.4. Kim Borg (S) 
1 0.5. Tomi Petteri Laakkonen (N) 
29.6. Aimo Matti Mela (N) 
7.7. Lars Bror Herman Holländer(N) 
7.7. Suoma Helena Niskala, os. 
Stenroth (N) 
16. 7. Veikko Ilmari Rajaniemi (N) 
20.9. Siiri Margareta Airi Ia (K) 
5.1 0. Aarne Mikael Ekdahl (N) 
13.10. Jukka Martinsen (N) 
4.11. Mary-Ann Heinrichs, os. Hagel
berg (K) 
12.12. Håkan Söderström (H) 
26.12. Stig Ame Calamnius (N) 
30.12. Signe Olivia Stenroth, os. 
Gabrielsson (H) 

Väitöksiä 
Marko Salmenkivi (H) väitteli 
24.11.2001 Helsingin yliopistossa 
tietojenkäsittelytieteestä. Väitöskirjan 
nimi on "Laskennallisia menetelmiä 
intensiteettimalleille ". 
Marko (s. 17.12.1967) valmistui 
teologian maisteriksi 1993 ja 
filosofian maisteriksi 1996. 
Hänen kotisivujensa osoite on 
intemetissä: 
http: //www.cs.Helsinki.FUu/salmenkil 
suomi.html 
Ritva Lehonkoski (H) väitteli 
24.10.2000 Helsingin yliopistossa Itä
Aasian tutkimuksesta. Väitöskirjan 
nimi on "Itä-Aasian kielten kuvaa
misesta rooli- ja referenssikielioppi
mallia käyttäen ". 
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Sukuseurassa 
yli 200 jäsentä 
Stenroth sukuseuran perustava ko
kous 10. kesäkuuta 2000 asetti tavoit
teeksi saavuttaa ensirnrnäisen tilikau
den (puolitoista kalenteri vuotta) aika
na 200 maksavaa jäsentä. Seurassa 
on nyt 222 jäsentä, joista 208 varsi
naista ja 14 nuorisojäsentä. 
Kivenjuurien edellisessä numerossa 
julkaistiin jäsenluettelo 21.4.200 1. Sen 
jälkeen seuraan ovat liittyneet: 
Synnöve Antikainen, Espoo 
Maire Anttila Seskarö, Ruotsi 
Kaarlo Dufva, Joensuu 
Mauri Dufva, Kontiomäki 
Eija Gaily, Espoo 
Kristiina Hakkarainen, Helsinki 
Olli Heinonen, Oulu 
Heikki Helasterä, Sumiainen 
Meri Joensuu, Oulu 
Taru Joensuu, Oulu 
Rauni Kammer, Hangonkylä 
Hannu Kekoni, Helsinki 
Pentti Kekoni, Kuopio 
Anu Knuuti , Vaasa 
Helena Knuuti, Helsinki 
Jyrki Koskelo, USA 
Krister Koskelo, USA 
Rauni Kosunen, Savonlinna 
Esko Kurki, Halli 
Leena Launis, Espoo 
Antti Luukkonen, Helsinki 
Kari Mäkitalo, Oulu 
Satu Mäkitalo, Oulu 
Helena Männistö, Ylivieska 
Aune Nikkilä, Kotka 
Valto Niskala, Helsinki 
Anna-Liisa Nylund, Turku 
Kaija-Liisa Palola, Nivala 
Antti Pinomaa, Helsinki 
Heidi Pinomaa, Helsinki 
Helmi Saarisalo, Helsinki 
Leena Saarisalo, Helsinki 
Sakari Saarisalo, Helsinki 
Anja Salmenkivi, Kajaani 
Sirkka-Liisa Salmenkivi, Laukaa 
Olavi Sariola, Oulu 
Mirja Siirala-Törnudd, Helsinki 
Erkki Stenroth, Kotka 
Harri Stenroth, Karhula 
Tuomo Stenroth, Kuopio 
Hanna Teräs, Tyrväntö 
Anneli Törmänen, Vantaa 
Kari Uittamo, Sammatti 
Leena Uittamo, Sammatti 
Marja-Leena Uittamo, Sammatti 
Marjatta Vaalas, Helsinki 
Anna-Maija Wahlberg, Espoo 

Kivenjuuret 

Immanuel Stenrothin vaiheet 
jäävät kirkonkirjoissa kesken 

Kivenjuurien joulunumerossa 2000 
antamani lupaus kertoa Irnrnanuel 
Stenrothin elämänvaiheista on nyt 
lunastettava. 

Sääksmäen seurakunnan kastet
tujen luettelossa vuodelta 1772 
kerrotaan, että avioton Immanuel on 
syntynyt joulukuun 9. päivänä 
Kokkosen taloon ja että hänet on 
kastettu saman kuun 12. päivänä. 
Vanhernrnat ovat olleet herra adju
tantti [Nils] Stenroth ja qp 
[naishenkilö] Liisa Eerikintytär. 
Kasteen todistajina eli kurnrneina 
ovat olleet Martti Kustaanpoika, 
Antti Matinpoika, vaimo Liisa 
Pentintytär ja piika Maria Matintytär. 
Martti, Antti ja Liisa olivat Kokkosen 
talosta. Maria oli ollut piikana 
Linnaisten Erkkylän eli Nils Sten
rothin puustellissa niin kuin 
lrnrnanuelin äitikin. 

Ranskalaisen kasvatuksen saanut 
uusi kuningas Kustaa I11 tuli pian 
puuttumaan lmmanuelinja erityisesti 
hänen äitinsä elämään. 

Kirjelmässään kaikille hovioikeuk
sille vuodelta 1778 hän määräsi, ettei 
raskaaksi saatettua yksinäistä naista 
saanut leimata kunnianomaksi ja 
kutsua häntä kunnianomilla nimillä 
(mm. qp), vaan häntä piti kutsua 
sellaisilla nimillä, joista hänellä ei ollut 
haittaa. 

Kustaan antamista esimerkeistä 
näkee, ettei hän tai hänelle asian 
esitellyt ollut perehtynyt ruotsin 
kielen historiaan eikä sen murteisiin, 
mutta yhteiskunnallisessa mielessä 
kuningas oli oikealla asialla. 

Joskus on esitetty käsitys, 
ettei aviottoman lapsen synnyttämis
tä olisi koettu samanlaiseksi häpeäksi 
kuin 1800-luvulla. Tähän on vaikea 
yhtyä . 

Kustaa lll:n kirjelmä perustui juuri 
moniin yhteiskunnallisiin ongelmiin, 
pahimmillaan Japsenmurhiin, joita 
aviottoman lapsen synnyttäminen 
aiheutti. 

Sääksmäellä vuosina 1770-1774 
syntyneistä 510 lapsesta oli 
laskemani mukaan vain 15 eli kolme 
prosenttia aviottomia, kun taas 1800-
luvulla Hämeen maaseudullajoka 
kolmas maatalouden piioista synnytti 

aviottoman lapsen. 
Vielä 1700-luvun loppupuolella 

ihmisille kunnia oli tärkeimpiä asioita 
maailmassa, ja kunnianloukkausjutut 
olivat tuomioistuimissa yleisimpiä 
asioita. 

Naista oli usein sanottu huoraksi 
ja miestä hunsvotiksi. Molernrnat 
olivat seksuaalista panettelua ja 
kävivät kunnian päälle yhtä paljon 
kuin varkaaksi nimittäminen. 

Linnaisten Erkkylään 1767 piiaksi 
siirtynyt Liisa Eerikintytär oli synty
nyt Mustilahden Ilolan kengi
tyssepän Eerik Martinpojan ja hänen 
vaimonsa Anna Eerikintyttären 
tyttärenä 20.10.1745. 

Rippikirjan epämääräisten ja 
puutteellisten merkintöjen (papit 
tekivät niitä itseään eivätkä meitä 
varten) ja hänen kovin yleisen 
nimensä vuoksi hänen 
myöhäisernrnästä vaelluksestaan on 
paha mennä sanomaan mitään. 
Saattaa kuitenkin olla, ettäjuuri tämä 
Liisa kuoli varanomana itsellisen 
leskenä 8.4.1815 vesitautiin. 

lrnrnanuellöytyy vuosien 1781-
1785 rippikirjasta Liuttulan talon 
rakuunantorpasta, Kokkosen torpan 
naapurista isäntänään Johan Lind, 
jonka vaimo Sofia Eerikintytär oli 
Liisa-äidin sisar. 

Rengiksi merkityllä aviottomalla 
lrnrnanuelilla on kelpo merkinnät 
kristinapin tiedoista ja Jukutaidosta. 
1790-luvulta Immanuel Stenrothin 
löytää Liuttulan kartanosta, jossa hän 
on yksi Johannes Speitzin monista 
rengeistä. Myöhernrnin Irnrnanuelista 
tulee kirkonkiljoissa Ernrnanuel Sten
roth . Syntymäaikamerkinnätkin vaih
televat vuosien 1771 ja 1773 välillä. 
Viimeinen rippikirjatieto hänestä on 
"til Tyrvändö 1797" . 

Irnrnanuei-Ernrnanuelia ei kuiten
kaan löydy Tyrvännöltä vuosien 
1796-1811 rippikiljoista eikä liioin 
ympäristöpitäjistä. Sukunimen hän on 
voinut vaihtaa mielestään sopivam
paan. Irnrnanueleja ei yleensä löydy, 
Ernrnanueleja vähän enernrnän, mutta 
ei meille sopivaa. Toistaiseksi. 

REIJONIEMl 
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Eelis Gulinin piispanristi 
hukkuijouluna 1962 

Helmi ja Eelis Gulin kutsuivat mi
nut viettämään joulua 1962 luonaan 
Tampereella. 

Eeliksen jouluaattopäivään kuului, 
että hän toimitti Aleksanterin kirkos
sa kello 12 hartaushetkenja kello 17 
jumalanpalveluksen. 

Kokoonnuimme aamiaiselle kello 
11 . Eelis tuli sinne papinpukuun 
sonnustautuneena, mutta sanoi tul
lessaan, ettei ollut löytänyt piispan
ristiä. 

Niinpä hän pyysi erinomaista apu
laistaan Aune Nurmista etsimään 
sitä. Jonkin ajan kulutta Aune tuli 
yläkerrasta ja ilmoitti, ettei hänkään 
ollut ristiä löytänyt. 

Piispa ei keksinyt muuta neuvoa 
kuin pukea ylleen arkipuvun ja lähteä 
ilman ristiä. Sellainen oli tuiki harvi
naista, sillä piispalla on aina risti 
kaulassaan - myös arkipuvun kans
sa. Ilman sitä hän saattoi liikkua vain 
kotonaan "tohveleissa ja kotota
kissa". 

Eeliksen lähdettyä jatkoimme etsi
mistä. Aloimme myös miettiä, milloin 
risti oli viimeksi varmasti ollut hänen 
kaulassa. Vastaus kuului: ainakin 
Heddin (hänen kälynsä) hautajaisis
sa Iisalmessa kymmentä päivää aikai
semmin. Pitkä välijohtui siitä, että 
matkanjälkeen Eelis oli ollut käsi
leikkauksessa eikä voinut sen vuoksi 
käydä missään tilaisuuksissa. 

Mietimme, olisiko risti voinutjäädä 
Iisalmella hotelliin, missä Eelis oli 
vaihtanut vaatteita? Olisiko se voi
nut jäädä makuuvaunuun ja mennä 
vaikkapa vuodevaatteiden mukana! 

Soitin Iisalmen hotelliin niinjoulu
aatto kuin olikin! Ei tulosta. Yritin 
saada tietoa rautateiltä Helsingistä -
yhtä turhaan. 

Piispantaloon tuli vieraisille eräs 
paikkakuntalainen ystävä, joka osal
listui etsimiseen. Kukaan ei osannut 
tehdä muuta kuin etsiä. 

Eelis Gulin (1893- 1975) 

kan arvoinen. 
Eelis lähti iltakirkkoon papintakissa 

yhä ilman ristiä. Minä menin hänen 
kanssaan. Paluumatkalla meillä ei 
ollut paljon sanottavaa toisillemme. 
Pitkin päivää moni rukous oli lähte
nyt sydämistä ankaran onnettomuu
den vuoksi. 

Söimme päivällisen hiljaisina j okai
sen ajatellessa vain yhtä ja samaa 
asiaa. Aterianjälkeen lähti kukin 
taholleen. Minä menin Eeliksen arki
työhuoneeseen, jossa hän usein 
vaihtoi vaatteita. Hänen arkipukunsa 
takki roikkui tuolin selustalla. Ajatte
lin nostaa sen kaappiin. Koettelin 
kuitenkin takkia kaksin käsin. 
Sisätaskussa oli jotain kovaa: 
piispanristi! 

Miksi kukaan ei ollut etsinyt ristiä 
sieltä? Siihen tuli selitykseksi, että 
Eeliksen tapana oli ottaa risti kaulas
taan oikealla kädellä ja panna se va
sempaan taskuun. Nyt oli oikea käsi 
leikkauksenjälkeen ollut siteessäja 
Eelis oli tehnyt liikkeet päinvastoin: 
risti vasemmalla kädellä oikean
puoleiseen taskuun! 

Eelis meni sinä iltana hyvin var
hain levolle. Jännitys, mielipaha ja 
sitä seurannut onnellinen ratkaisu 
olivat tyystin vieneet voimat. 

Jälkeenpäin saatiin kuulla, että 
kirkossa olleet lapset olivat sano
neet, ettei piispa-sedällä ollut ristiä 

· kaulassaan. Siihen olivat vanhemmat 
vastanneet, että "kyllä hänellä oli" . 

AINO PINOMAA 

Esi-isämme 
Joachim Jhering 
aloitti vironkielisen 
Raamatun 
kääntämisen 
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Kun me stenrothilaiset kävelemme 
Tallinnan katuja pitkin, voimme 
ajatella: "Täällä on esi-isämme 
Joachim Jhering toiminut piispanaja 
ehkä tallonut samoja vanhan kaupun
gin mukulakiviä!" 

Jhering oli Erik Stenrothin vaimon 
Kristiina Krookin isän äidinäidin isä. 
Siten kaikki Erikinjälkeläiset ovat 
myös Jheringinjälkeläisiä. 

Joachim Jhering syntyi Ruotsin 
Södermanlandissa 1500-luvun 
loppupuolella, opiskeli teologian 
maisteriksi ja aloitti uskonnon
opettajan työt 1620 Nyköpingissä. 
Hän eteni kirkollisella uralla rovastiksi 
ja pääsi edustajaksi valtiopäiville. 

Jhering sai Ruotsin kuninkaalta 
kutsukirjeen Vironmaan piispan 
virkaan 1. helmikuuta 1638ja valtakir
jan tehtävän 2. kesäkuuta. Alaikäisen 
kuningatar Kristiinan tehtäviä hoiti 
sijaishallitsija Axel Oxenstiema. 

Viro kuului noin 150 vuotta Ruotsin 
valtakuntaan ( 1561- 1721 ). Viron 
hallitseva luokka oli hyvin saksalais
mielinen. Siten uskonpuhdistus oli 
levinnyt maahan reaaliajassa. Viron
kielinenkatekismus ilmestyijo 1535. 

Jhering ryhtyi virkaan astuttuaan 
tutustumaan maahan ja kohtasi 
henkistä, hengellistä ja taloudellista 
vastarintaa. Vaikeuksista välittämättä 
hän käynnisti jumalanpalvelukset 
kartanoissa ja kylissä, järjesti kristin
opin opetuksen ja seurakuntalaisten 
siveellisen elämän valvonnan. Myös 
papit pantiin jatkokoulutukseen. 

Vuonna 1640 Jhering ilmoitti 
aloittavansa Raamatun kääntämisen 
viroksi. Työ keskeytyi rahoituksen 
vähyyteen. 

Hän oli kahdesti naimisissa. 
Toisessa avioliitossa Kristiina 
Spärmanin kanssa syntyi kaksi 
tytärtä, joista toinen, Katariina, oli 
naimisissa Viipurin piispan Nicolaus 
Nycopensiksen kanssa. 

Jhering luopui piispan virasta 
terveydellisistä syistä ja kuoli 18. 
heinäkuuta 1657 Tukholmassa 

Pian Eelis tuli kotiin, ja kaikkien 
yllä oli kuin murheen pilvi. Kadonnut 
risti oli toinen niistä kahdesta, jotka 
Ruotsin kuningas Kustaa IV Adolf 
1804 oli lahjoittanut Suomeen ja jo 
sellaisenaan täysin korvaamaton. 
Risti ja ketju olivat täyttä kultaa, sen 
ajan rahassa puolen miljoonan mar- Piispa Eelis Gulinin sisar ( 1904--1992) rutto on. 
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Lauri ja Mirjami Palola viettivät 1928 
ensimmäisen yhteisenjoulunsa Puistolassa 
-otteita Martta Palolan kirjasta "Mirjamin ruusut"- juuria ja, porkkanoita rosolliin. Eikä karjalaistyttö unohta

nut piirakoitakaan, joita hän kaulimen puutteessa pullolla 
Joulu lähestyi . pyöritteli. 

Mirjami ja Lauri tekivät tarkat laskelmat jouhiostoksista. Joulu oli jo kynnyksellä: oli aatonaatto. Mirjamille se oli 
Oli varaa ostaa vain tarpeellista: kahvia, sokeria,, suolaa, päivä, jolloin hänen isänsä oli ummistanut silmänsä tälle 
vehnäjauhoja ja öljyä siipilamppuun,joka seinältäjakoi valo- maailmalle, .silloin elettiin vuotta 1918. Kauas Käkisalmen 
aan pieneen kotiinjopa niin riittävästi, että Mirjami sen va~ · hautausmaalle Mirjamin ajatukset väkisinkin menivät. 
Jossa näki ommella. Kuuseen täytyi saada kynttilät ja Joulusiivoukset olivat odottavalle Mirjamille kova urak-
koristemakeiset sekä punaposkisia omenoitl;l, eikä latva- ka, mutta tulivat vähin erin tehtyä. Lauri laittoi portaille 
tähteä ja hopeanauhojakaan voinut unohtaa . . Rusinanisu~ ·uudet, kauniisti sidotut varpuluudat, varsiluudan ja pie
ukotja pienet rinkilät Mirjami leipoisijouluntsiJtaikinasta. nen käsiluudan. Kuumassa vedessä haudutetulla kataja-

Laori lähtijouluostoksille kirkonkylälle. Mlljami otti kät- luudalla ripsuttiin katot ja seinät, minkäjälkeen ne huolel
köstään esille Lauria varten hankkimansa palan raidallista · Iisesti pestiin. Lauri siivosi myös navetan, ripsui sen sei
tlanelliaja leikkasi siitä housut ja paidan ja ryhtyi ompele- · nätja katon sekä pesi ikkunat. 
maan minkä ennätti. Laurin palatessa kirkolta Mirjami · Aamulla Mirjami oli leiponut pullan. Tuvassa leijui yhtä 
laittoi keskenjääneen ompeluksensa takaisin piiloon. aikaa tuoreen pullan, jouluruokien ja katajan tuoksut. 

Mirjami oli vieraille luvatut ompelutyÖt saanut tehdyk- . Mirjami laittoivielä kukkapurkkien päälle värikkäät 
si , mutta lisää vielä tarjottiin. Muuan emäntä tuli pyytä~ kreppipaperit, ja niin kaikkialkoi olla kunnossa. 
mään: "Etkö sinä vielä tekisi tätä, kyllä sinä tämän vielä Mirjami istahti pöydän ääreen. Hän tunsi ihanaa 
ehit?" Mirjami heltyi . Hän ompeli pitkälle yöhön, eikä se raukeutta kovan työpäivänsä jälkeen. Onnellisena hän 
ollut vastenmielistäkään, kun tiesi, että siitä sai vähän katseli töittensä tuloksia. Puistolan kahvipöydässä: oli jo 
lisää tervetullutta rahaa. joulu läsnä. Mirjami sanoi Laurille: "Aivan tuntuu, kuin 

Sitten tuli eteen sikapossun teurastus . Voi, miten se oli kuulisi joulutonttujen jo hissuttelevan." Arkiset askareet 
vaikeaa Mirjamille. Possu oli kuukausien ajan katsellut alkoivat hiljentyä. 
Mirjamiaja puhellutkin "nöh-röh". Tuntui, kuin hoita- Lauri toi kuusen sisälle. Siinä oli puusta tehty jalka. 
jaansa kiintynyt eläin olisi kysellyt: "Näinkö julma olet Yhdessä he koristelivat kuusen. Ensimmäiseksi ripustet-
ystävällesi?" tiin latvaan tähti muistuttamaan tähdestä, joka johdatti 

Teurastajaksi pyydettiin Ojalan Paavoa. Hän meni na- paimenet Jeesus-lapsen seimen luo. Lauri hipaisi ohunen-
vettaan Laurin kanssa veriastia mukanaan. Mirjami sanoi: nen Mirjamiaja sanoi hiljaa: "Rakas, tämä on meidän en-
" Minä en voi lähteä verta hämmentämään." Verta piti simmäinen yhteinen joulu Puistolassa:" 
hämmentää niin kauan, kunnes se jäähtyi, kylmä veri ei Jumala oli siunannut heidän elämäänsä, mutta sitä he 
enää hyytynyt. eivät silloin oikein käsittäneet. Ilta alkoihämärtyä. Lauri 

Paavo astui karsinaan ja löi kirveen hamarapuolella !opetteli navettatöitä, Mirjami kävi lypsämässä Vii~unan . 
sikaa korvien väliin silmien yläpuolelle. Isku ei osunut Oli joulusaunan vuoro. Laurin kodin sisäänlämpiävä sau-
kunnolla. Sika lähti hädissään kiertämään karsinaajaPaa- na oli lämmitetty tavallista kuumemmaksi, että löylyä var-
vo perässä kirves ylhäällä. Viimein tuli vapauttava isku. masti riittäisi kaikille. 

Lauri halkoi ja puhdisti suolet ja muut sisälmykset niis- Jouluateria oli kuin ennen Mirjamin kodissa, vain 
sä olevista jätteistä, pesi ne huolella ja laittoi saaviin lipeäkala puuttui. Mlljamin laittamat laatikot ja karjalan-
odottamaan saippuan tekoa. paisti maistuivat tosi hyviltä. Kynttilöiden palaessa kuu-

Lauri paloittelijäähtyneen ruhon. Possun liha olioikein sessa Nivalan Puistolassa oli oikea joulu; oli Vapahtajan 
hyvän näköistä. Läski oli kaunista ja paksua, "ei oHut sika syntymäjuhla. 
ikävään kuollut". Ruho päineen painoi lähes satakoime- Laurin äiti ja isä liittyivätjoulunviettoon. Annanja 
kymmentä kiloa. Ei tarvinnut lihaa kauppaan tarjota. Kun Matin kanssa puheet menivät usein vanhoihin aikoihin. 
naapurit kuulivat, että sika oli teurastettu, he tulivat kil- He olivat molemmat syntyneet 1871 ,ja heidät oli kastettu 
vanostamaan lihaa. Pääjakaulajätettiin itselle, ei samasta kastekupista. 
raaskittu kinkkua jättää, vaikka niin oli ajateltu. Siasta Laurin äiti Anna oli vasta yhdeksänvuotias, kun hänen 
saatiin hyvä hinta, ja oli mukava saada velkojen lyhen- äitinsä Sofia Kristiina Mehtälä, omaa sukua Stenroth 
nykset ja korot hoidettua. kuoli keuhkotautiin. Tämä Laurin mummo oli Nivalan 

Seuraavana päivänä keitettiin saippuaa, ja vasta sen varanimismiehen Karl Niklas Stenrothin ja hänen puoli-
jälkeen Mirjami saattoi ruveta valmistamaan jouluruokia. sonsa Kristiina Lungin tytär. Kristiina kuoli 1864 ja Karl 
Hän laittoi maksalaatikkoa, sian päästä ja sorkista Niklas 1871 Nivalan Heikkilässä. 
alatoopia. Sydämen, keuhkot ja munuaiset hän sekoitti Laurin äiti kertoi, että hänen äitinsä Sofia Kristiina oli 
lihapaistinjoukkoon; siitä tuli hyvänmakuinen karjalan- vieraiden kanssa puhunut ruotsiakin, ja että hänellä oli 
paisti. Vereen tehtiin leipätaikina, josta leivottiin ollut ruotsinkielinen virsikirja ja katekismus. 
"kampsuleipää". Vilho Palolan lähettämän aineiston pohjalta 

Omasta kellarista löytyi aineksia lanttukukkoo_n, puna- editoinut Timo Siukonen 
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