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Pääkirjoitus

Väistyvältä päätoimittajalta
Reilu yhdeksän vuotta sitten vastasin pahaa aavistamatta puheluun. Stenroth-
sukuseuran silloinen puheenjohtaja Marjatta Salonen soitti ja pyysi Kivenjuurien päätoimittajaksi. Sukuseurassa oli käyty läpi viestinnän parissa toimivia
suvun jäseniä ja siinä olin minäkin jäänyt ”haaviin”. Muutaman päivän miettimisen jälkeen suostuin. Mainiot yhteistyön vuodet siitä alkoivatkin, mutta nyt
on aika antaa lehti seuraaviin käsiin.
Parasta tässä tehtävässä on ollut tutustuminen uusiin ihmisiin, kurkistus
omien ympyröiden ulkopuolelle. Mitään tästä ei olisi tullut ilman lehden erinomaisia avustajia, juttujen vinkkaajia ja kirjoittajia. Olen kiitollinen todella
monille. Esimerkiksi Marjatta Salonen, Timo Siukonen, Liisa Sjöblom, Eila
Passoja, Marketta Stenroth, Pertti Toukomaa ja monet muut ovat kerta kerran
jälkeen pelastaneet päätoimittajan pulasta. Oma seikkailunsa on ollut Adi Stenrothin matka muukalaislegioonaan, siitä kiitos Anders von Bellille.
Kivenjuuret pysyy varmasti kiinnostavana lukijoille, jos siinä on sisältöä kaikista sukuhaaroista, menneisyydestä ja nykyisyydestä, tutkittua tietoa ja muisteluita. Siinä tarvitaan teidän kaikkien apua ja aktiivisuutta. Liian arka ei pidä olla,
juttuvinkit ovat varmaan uudellekin päätoimittajalle tervetulleita.
Tulevaisuus tarjoaa hienoja mahdollisuuksia myös lehden, nettisivujen ja sosiaalisen median yhteispeliin. Nämä eri kanavat antavat tilaa myös matalan kynnyksen tiedon vaihtoon. Lehti tai mikään muukaan viestinnän kanava ei ole
itseisarvo vaan tuki sukututkimukselle sekä suvun ja sen jäsenten tarinoiden
tallentamiseen.
Levollista joulunaikaa toivotellen!

Päätoimittajalta............................ 2
Puheenjohtajan palsta ................ 3
Säännöt uusiksi – miksi?.............. 4
Älä unohda jäsenmaksua! ........... 5
Kivenjuuret etsii
uutta päätoimittajaa.................... 6
Puolivahingossa Saran asialle....... 7
Tietotekniikan ammattilainen
sukujuuriensa äärellä................... 9
Mikä sai Adi Stenrothin hakeutumaan
Muukalaislegioonaan, osa 4 . ..... 11
Yle 95, Jalmar Vakio pääjohtaja
ajan aallokossa........................... 14
Karjalaisten sukujuurten
tutkiminen................................. 16
Näinkin voi innokkaalle
neulojalle käydä......................... 20
Tuulia Salmenkiven polveilevat
polut.......................................... 22
Suku-uutisia............................... 24
Sukuseuran tuotteita.................. 25
Seuran hallitus........................... 25

Kaarina Wilskman

KANNEN KUVA:
Johanna Ärje ja Ohla huivi.
Kuva: Johanna Ärje.

TOIMITUS
Kaarina Wilskman päätoimittaja (vuoden 2021 loppuun asti)
eila.wilskman@outlook.com, puh. 050 439 3180

Sukuseuran yhteystiedot sivulla 25

KOTISIVU www.stenrothsukuseura.fi

TAITTO JA PAINO: Printek, Keuruu

ISSN 2670-3610 (painettu)
ISSN 2670-3629 (verkkojulkaisu)

Puheenjohtajalta

Stenroth-sukuseuran
kuulumisia
Sukuseuran jäsenille tarkoitettu yleinen kokous pidettiin
25.11.2021 Helsingissä Oodi keskuskirjastossa. Paikalle
saapui 10 henkilöä sekä etäyhteyden kautta 2 henkilöä.

Jäsenkuntaa oli etukäteen kuultu
sääntömuutosasiasta ja näiden vaatimukset käsiteltiin kokouksessa.
Valitettavasti emme tänä vuonna
voineet vastata toiveeseen sukuseuran omasta adventtitapahtumasta.
Sääntömuutosasia ja sen virittämä
vilkas keskustelu veivät melkein
koko varatun kokousajan.
Suurimpina muutoksina nykyisiin yhdistykseen sääntöihin oli
sukuseuran toiminnan saattaminen
kalenterivuoden pituisiin jaksoihin. Heikki Poroila kuvaa keskeisiä
muutoksia kirjoituksessaan seuraavalla sivulla.
Kokouksessa käytiin esimerkiksi
vilkas keskustelu ainais- ja kunniajäsenyyksistä, joita ei siis enää myönnetä. Yhdistys voi muuten päättää,
miten jäseniä muistetaan ja kiitetään yhdistyksen hyväksi tehdystä
työstä. Samoin pohdittiin jäsenen
oikeutta tarkistaa yhdistyksen jäsenluetteloa muiden kuin omien tie-

tojensa kohdalta. Se on kuitenkin
luottamuksellinen henkilötietoja sisältävä asiakirja, joten sitä oikeutta
ei voida myöntää.
Nyt on siirrytty aimo harppaus
nykyaikaan. Jatkossa hallitus ei valitse keskuudestaan puheenjohtajaa
vaan koko jäsenkunta on käytettävissä tähän tarkoitukseen.

on edistää sukututkimusta ja lisätä
tähän liittyvää toimintaa. Sukuseuralla on historiatoimikunta, joka
on erityisesti perehtynyt sukututkimukseen.
Hyvää joulun odotusta kaikille!
Juhani Murto, puheenjohtaja

Kurkkaa uusia verkkosivuja
Sukuseuran verkkosivuja on uudistettu varsin paljon Ilari Stenrothin
toimesta, kiitos hänelle suuresta
työstä. Kannattaa käydä katsomassa: www.stenrothsukuseura.fi.
Sieltä löytyvät myös jo uudet säännöt.
Kivenjuuret -lehdestä on pyrkimys
lähettää jäsenille kerran vuodessa
verkkoversio sekä kerran 4-värinen
paperiversio luettavaksi.
Itse sukuseuran toiminta ja tarkoitus pysyy samana eli tarkoitus
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Teksti: Heikki Poroila

Säännöt uusiksi – miksi?
Sukuseuran sääntöjen voisi luulla
olevan kovin muuttumaton asia,
mutta ainakaan Stenrothien kohdalla näin ei näytä olevan. Edellisistä muutoksista on vain joitakin vuosia, mutta taas mennään. Seuran
yleisessä kokouksessa 25.11.2021
Keskustakirjasto Oodin tiloissa hyväksyttiin perusteellisen ja monipuolisen keskustelun jälkeen hiukan modernisoidut säännöt, jotka
eivät uudista niinkään tavoitteita,
vaan lähinnä toimintatapoja. Seuraavassa esittelen uudistuksen keskeiset kohdat.

Vain varsinaisia jäseniä
Seura luopuu monimutkaisista jäsenyyksistä, jatkossa meillä on vain
varsinaisia jäseniä. Jo myönnettyjä
ainais- ja kunniajäsenyyksiä ei tietenkään peruta, ne pysyvät voimassa. Hallitus sai myös ponnen pohtia
keinoja, joilla voidaan seuran hyväksi toimineita palkita ja kiittää muilla tavoilla.
Uudistuksen taustalla on myös
pyrkimys tehostaa jäsenmaksujen
keräämistä. Valitettava tosiasia kun
on, että vain alle puolet seuran jäsenistä maksaa jäsenmaksunsa kiltisti
ja lisäksi viitisenkymmentä karhun
näytettyä vähän kulmahammasta.
Jatkossa jäsen, joka ei kahteen
vuoteen maksa jäsenmaksua karhuista piittamatta, todetaan auto
maattisesti seurasta eronneeksi.
Tässä yhteydessä kannattaa muistaa, että jäsenmaksua vastaan saa
muun mahdollisen lisäksi kaksi Kivenjuuret-lehteä vuodessa. Toinen

niistä on ollut paperille painettu.
Sellaisen tekeminen ja postittaminen ei ole mahdollista ilman jäsenmaksuja.

Kokouskäytännöt uusiksi
Sukuseura siirtyy useimpien yhdistysten jo nyt käyttämään kahden
vuotuisen kokouksen järjestelmään.
Kevätkokous maalis-toukokuussa
käsittelee edellisen vuoden tilit ja
toiminnan, syyskokous syys-joulukuussa valitsee uudet toimihenkilöt
ja hyväksyy toiminta- ja taloussuunnileman jäsenmaksuineen.
Jatkossa hallituksen toimikausi
on aina kalenterivuosi, jolloin vastuullisuuskysymykset ovat selkeitä.
Jäsenistö pääsee myös valitsemaan
seuran puheenjohtajan syyskokouksessa. Hallituksen koko on jatkossa
joustavampia kuin aikaisemmin eli
4–8 henkeä puheenjohtajan lisäksi.
Kaikkien sukuhaarojen edustuksen
täytyy silti edelleen säilyä.

Tapahtumat toivottavia
Sääntömuutos ei mitenkään estä
pitämästä esimerkiksi joka toinen
vuosi perinteistä kesätapaamista.
Varsinkin kevätkokous on luonteeltaan aika byrokraattinen, joten siihen ei ehkä kannata käyttää paljon
resursseja. Mutta syyskokous voisi
olla vuoden kohokohta varsinkin
niinä vuosina, jolloin ei mitään
isompaa juhlaa ole.
Kokouksessa myös muistutettiin
siitä, että säännöt määrittelevät vain
pakolliset kokoukset, mikään ei estä
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jäseniä tai hallitusta olemasta aktiivinen muitten tapaamisten järjestämisessä. Se on mitä toivottavinta,
koska esimerkiksi perinteinen adventtitapahtuma jäi järjestämättä,
koska tekijöitä ei löytynyt. Jäsenistön aktiivisuus on tärkeää, eikä sitä
voi korvata hallituksen ideoilla.
Tärkeä sääntöjen korjaus tekee
jatkossa erilaisen etäosallistumisen
sallituksi hallituksen päättämällä tavalla. Voi olla, että kokousrajoitukset jatkuvat ja kun seuran jäsenistöä
asuu ympäri Suomea, on mahdollisuus etäosallistumiseen tärkeää
myös yhdistysdemokratian kannalta. Harjoittelimme tätä jo Oodissa
ja homma sujui erinomaisesti, kun
kymmenen paikalla olleen lisäksi
kaksi jäsentä osallistui kokoukseen
kotoaan, toinen Keravalta, toinen
Oulusta – kuvan ja äänen kera.
Myös monimutkaisia nimenkirjoitusmääräyksiä yksinkertaistettiin
siten, että jatkossa seuran puolesta voivat allekirjoituksen kirjoittaa
puheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja, kukin yksinään.

							

Älä unohda jäsenmaksua!
Toteutimme 2021 jäsenmaksujen tehostetun karhuamisen,
jolla saimme noin 50 seuran jäsenen hoitamaan velvollisuu
tensa. Tästä huolimatta noin puolet runsaan 300 hengen
jäsenistöstä ei ole jäsenmaksuaan viime vuosina maksanut.

Kun seuralla ei kirjamyynnin luonnollisen vähenemisen seurauksena ole muita tuloja, toimintamahdollisuudet riippuvat ratkaisevasti siitä, että jäsenemme
maksavat tämän pienen maksun. Vastineeksihan saa
kaksi Kivenjuuret-lehteä vuodessa, toisen niistä kotiin
kannettuna paperilehtenä. Tämä on juuri ja juuri mahdollista nykyisillä jäsenmaksutuloilla.
Jos et ole kunnia- tai ainaisjäsen, maksa 20 euron
jäsenmaksusi ennen ensimmäistä kevätkokousta maalis-toukokuussa sen edellä lähetettävän jäsenkirjeen
mainitsemalla tavalla. Jos et malta odottaa jäsenkirjettä
etkä käytä siinä mainittua viitenumeroa, vaan haluat
maksaa heti, käytä tiliä FI32 3131 3001 2465 94 ja merkitse ehdottomasti maksusuoritukseen tieto JÄSENMAKSU 2022 tai vastaava muu selitys.

							

Kevätkokouksen jälkeen ne seuran jäsenet, jotka eivät
ole maksaneet jäsenmaksuaan 2021 ja 2022, todetaan
eronneiksi Stenroth sukuseuran jäsenyydestä. Mutta
koska emme sitä tietenkään toivo, pyydämme vielä kerran: maksa jäsenmaksusi ajoissa!
Heikki Poroila
taloudenhoitaja
PS. Anna meille sähköpostiosoitteesi, jos
sellaista käytät. Jäsensihteeri theo.bell@bastu.net
ottaa mielellään sähköpostiosoitteen jokaiselta
jäseneltä, kiitos! Säästämme työtä ja rahaa
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Stenroth sukuseura ry:n kahdesti vuodessa ilmestyvää
lehteä on päätoimittanut jo 9 vuotta Kaarina Wilskman,
joka on ilmoittanut hallitukselle, ettei voi jatkaa enää
vuoden 2022 aikana. Tarvitsemme siis lehdelle uuden
vetäjän numerosta 48 alkaen.

Kivenjuuret etsii
uutta päätoimittajaa
Päätoimittajalta odotetaan ennen
muuta innostusta sukuseuran toimintaan ja kiinnostusta sukuseuro
jen toimintaan ja sukututkimukseen. Aiempi kokemus lehtityöstä
on eduksi, mutta ei ehdoton edellytys. Palkkiota emme kykene työstä
maksamaan, vaan se on hallituksen
jäsenyyden tavoin luottamustehtävä. Päätoimittaja osallistuu käytännössä hallituksen kokouksiin.
Päätoimittajan tehtävänä on huolehtia siitä, että lehti ilmestyy kahdes-

ti vuodessa sisällöllisesti mielenkiintoisena sukuseuran julkaisuna. Lehti
nro 1 on ilmestynyt toukokuussa
paperisena, lehti nro 2 joulukuussa
verkkolehtenä. Päätoimittajan apuna on hallituksen nimeämä toimituskunta, viime kädessä koko hallitus. Päätoimittajan tehtävänä ei ole
kirjoittaa lehden juttuja, vaan kerätä niitä ja päättää kokonaisuudesta.
Päätoimittajan tehtävänä ei myöskään ole lehden tekninen valmistaminen, vaan se on ostettu palveluna.

Stenroth SukuSeura ry:n jäSenlehti

KIVENJUURET

Kaarina Wilskman on luvannut
olla uuden päätoimittajan tukena
alussa, joten tehtävästä kiinnostuneita pyydetään ottamaan yhteyttä ensi
sijassa Kaarinaan (p. 050 439 3180,
sähköposti eila.wilskman@outlook.
com) mieluiten heti tammikuussa.
Hallitus tekee päätöksen päätoimittajuudesta alkuvuodesta 2022.
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Heikki Poroila (Intermezzo, S 3664)
tutkii tässä etäisen sukulaisuuden
mahdollista näkymistä Keravan
kaupunginkirjastossa.

Uusi hallitus esittäytyy
- Taloudenhoitaja Heikki Poroila

Puolivahingossa Saran asialle
Teksti ja kuva: Heikki Poroila

Vaikka olen ollut tietoinen Stenroth sukuseuran olemassaolosta ja pidempään, ennen 20-vuotisjuhlia läheisin side oli Intermezzo. Se on toiminut uskollisena
tiedonlähteenä ties kuinka kauan. Kivenjuuria olin nähnyt satunnaisesti, mutta sukuseuran jäseneksi en ollut
riittävän motivoitunut.
Olen kyllä erittäin kiinnostunut historiasta ja tiettyyn rajaan saakka myös ns. sukututkimuksesta. En
kuitenkaan ole ulottanut tuntosarviani kovin syvälle
eli kahta tai kolmea sukupolvea kauemmas. Tässä suppeassa roolissa olen kyllä kerännyt sukuarkistoaineistoa, ettei se maailmalle haihtuisi ja skannannut satoja
valokuvia yhteiseksi iloksi.

							

Aavistin kyllä pahinta, kun minua pyydettiin juhlille puhujaksi. Ja niinhän siinä kävi, että juhlinnan
yhteydessä järjestetyssä vuosikokouksessa oli hallitusvastuusta kiinnostuneita Saran sukuhaaran edustajia
kovin vähän (siis ei ketään), joten minut onnistuttiin
ylipuhumaan hallitukseen. Sanoin jo silloin, etten ole
varma siitä, onko minulla riittävää motivaatiota, mutta
nyt vuoden kuluttaa valinnasta voisin sanoa, että minulle on riittänyt sukuseurassa tehtäviä, joihin olen kyllä löytänyt motivaatiota. En ole joutunut järjestämään
juhlia, vaan päässyt hoitamaan tiliasioita, karhuamaan
jäsenmaksuja ja valmistelemaan sääntöjen uudistamista. Meillä on sopuisa hallitus, jonka kanssa on mukava
toimia. Eiköhän tämä tästä.
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Ammattina kirjastot, rakkautena sivistys
Olen ammatiltani ja kutsumukseltani kirjastonhoitaja.
Vuodesta 1979 alkaen toimin musiikkikirjastonhoitajana ensin Sotkamon kunnankirjastossa ja sitten vuosina 1985–2015 Tikkurilassa Vantaalla. Näin siitä huolimatta, että olen syntyperäinen helsinkiläinen vuodelta
1949. Minulle on aina ollut tärkeätä toimia kulttuurin
ja sivistyksen tukemisen tehtävissä.
Me kirjastonhoitajat olemme järjestyksen ystäviä, koska ilman sitä järjestystä kulttuurimme ihanat tuotteet
eivät osu hakijan ulottuville. Mutta kirjastot edustavat
myös historiaa ja sen muistamista. Kirjastot pitävät tallessa sisältöjä, jotka eivät ehkä juuri nyt tunnu tärkeältä,
mutta joista myöhemmin puhutaan kulttuuriaarteina.
Ilman kirjastoja menneisyyteen liittyviä asioita on hankala tutkia, vaikka toki monia muitakin säilyttäjiä ja
arkistoja tarvitaan.
Olen myös tietokirjoittaja, jolle kirjastot ja arkistot
ovat toiminnan edellytys. Tutkin pääasiassa suomalaisia
taidemusiikin säveltäjiä ja heidän aikaansaannoksiaan.
Ammattitaustani auttaa tässä merkittävästi, koska kirjastonhoitaja on myös tiedonhaun asiantuntija. Hienoista
hienoin apulainen on nykyään Kansalliskirjaston digitoimien lehtien tietokanta (https://digi.kansalliskirjasto.
fi), joka vähentää tutkijan raakaa työtä valtavasti.

Tuumailuja sukuseuran tehtävästä
Olen vahvasti julkisten palveluiden mies, jossa on tarmoa, mutta ei hiukkaakaan yrittäjänhenkeä. Talou
den
hoitajan hommat ovat tuttuja monista muista
yhdistyksistä vuosien varrelta, vaikka en sinänsä ole
kiinnostunut rahasta. Mutta raha-asiat täytyy pitää
järjestyksessä ja sellainen sopii minulle kohtalaisen hyvin, vaikka olen enemmän sihteeriluonne. Mutta lupasin uhrautua, koska meillä oli sihteeriksi tarjolla Lindin Seijan kaltainen kyky.
Kuten sanottu, en ole ns. juhlaihminen, mutta sitäkin enemmän julkaisuihminen. Minusta Stenroth sukuseuran kaltainen yhdistys palvelee jäseniään ja suurta

yleisöä parhaiten jakamalla sukututkimukseen liittyvää
informaatiota.
Lehtemme Kivenjuuret kertoo jäsenistöstä ja sen ajankohtaisista tapahtumista, mutta itse pidän tärkeänä
myös sitä, että sukuseuran lehti julkaisee moderniin
tutkimukseen perustuvia löytöjä ja uutisia historian alalta siinä missä nykyihmisten arjestakin. Menneisyyden
tutkiminen – oman suvun tai jonkin muun kiintoisan
asian – on yhtä useamman harrastus. Sitä kannattaa
sukuseuran tukea kaikin keinoin.
Taloudenhoitajan ei sovi kauheasti esitellä uusia rahankäytön kohteita, mutta jos saisimme kaikilta jäseniltä jäsenmaksun vapaaehtoisesti ja ajoissa, pitäisin mahdollisena ja kannatettavana sitä, että sukuseura ryhtyisi
jakamaan vuosittain pieniä stipendejä erityisesti nuoremmille jäsenilleen. Sekä kannustuksena tutkimuksen
tekemiseen että kiitoksena tutkimustulosten antamisesta julkaistavaksi lehdessämme.

Tilaa kaikille
Säännöissä ei erikseen todeta, että sukuseura on aatteellisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton, riippumaton ja
kaikille avoin. Itse pitäisin tätä periaatetta kuitenkin
tärkeänä osana järjestökulttuuria, koska siten seuran
toiminta pystyy tavoittamaan laajimman jäsenkunnan.
Tiedän ja ymmärrän, että varsinkin osalle vanhemmista jäsenistä on luontevaa sisällyttää seuran kokoontumisiin kristillisiä rituaaleja. Modernin sukuseuran
olisi kuitenkin pystyttävä hyväksymään se, että mukana
on tai voi olla sekä uskonnollisia että uskonnottomia
ihmisiä, joiden vakaumusta täytyy kohdella tasapuolisesti ja jotain tiettyä näkemystä tyrkyttämättä.
Sukuseura ei voi toimia tehokkaasti, jos sen toimintatavat rajaavat ulos osan ihmisistä. Toivon siis, että Stenroth sukuseura suhtautuu erilaisiin ihmisiin avoimesti,
suvaitsevasti ja tasa-arvoisesti. Se tekee seurasta vahvan
ja aktiivisen. Sellaisen seuran luottamustehtävässä on
mukava olla.

Niklas Bruun puheenjohtajaksi
Helsingin yliopiston hallituksen puheenjohta
jaksi
vuosille 2022–2025, on nimetty 9.12.2021 OTT
Niklas Bruun (Intermezzo, Taulu 1710, Kvartetto II/
Taulu 237).

8 | Kivenjuuret 2/2021 					

Niklas Bruun on Svenska handelshögskolanin
kauppaoikeuden emeritusprofessori. Hän on toiminut muun muassa Helsingin yliopiston yksityisoikeuden ruotsinkielisenä professorina sekä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan puheenjohtajana.

							

Ilari Stenrothille sukuseuran löytyminen on
ollut suuri onni, sillä sen kautta hän on voinut
löytää sukujuurensa.

Hallituksen jäsen
Ilari Stenroth esittäytyy

Tietotekniikan ammattilainen
sukujuuriensa äärellä
Synnyin vuonna 1983 Eija ja Markku Stenrothin (Kvartetto, N 432) esikoiseksi ja kasvoin Kanta-Hämeen Janakkalassa. Sieltä muutin opiskelemaan Espoon Otaniemeen vuonna 2002.
Nyt olen 38-vuotias tietoliikennearkkitehti Valtion
tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorilla, jossa aloitin keväällä 2021.
Tietotekniikka-alalta minulla on työkokemusta toista
kymmentä vuotta ja olen saanut toimia muun muassa
konsulttina monien mielenkiintoisten asiakasorgani
saatioiden parissa. Valtiolla työskentely eroaa aiemmasta siten, että projektit ja asiakassuhteet ovat pidempi
kestoisia kuin yksityisellä sektorilla – mutta sama
ammatillinen osaaminen on käytössä.

Vapaaehtoistyötä eri puolilla
Asun Helsingissä avopuolisoni kanssa. Minulla on
kummityttö Kuopiossa, veljeni Laurin ja vaimonsa Elisan tytär Hilma, joka on nyt jo reilun vuoden ikäinen.

							

Harrastan vapaaehtoistyötä Punaisessa Ristissä, jonka delegaattina olen saanut kiertää muun muassa Länsi-Afrikassa ja Bangladeshissa. Käyn mielelläni myös
pulahtamassa avannossa, suunnistamassa ja osallistun
vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön.
Järjestötoiminnasta minulla on vuosien kokemus.
Opiskeluaikana vaikutin aktiivisesti useissa yhdistyksissä ja Hämäläis-Osakunnalla. Olen mm. ollut jo yli 10
vuotta Otaniemi-lähtöisen Internet-käyttäjät ikuisesti IKI ry hallituksen jäsen sekä ollut paikallisen Punaisen
Ristin osaston hallituksessa.
Olin ensimmäistä kertaa sukukokouksessa Mäntyharjulla vuonna 1996, mutta silloin en vielä osannut hahmottaa, miten omat sukujuureni olivat liitoksissa koko
sen suuren väkimäärän kanssa. Vasta myöhemmin olen
kiinnostunut omista juuristani ja Stenroth-suvun historiasta.
Isäni sukuhistoriasta ei perheessämme ollut kovin
kauas historiaan ulottuvaa perintötietoa; tiesimme vain
isäni isän perheen tulleen Viipurista.
Kivenjuuret 2/2021 |
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Tietotyöläisen kaipuu maalle

SUKUSEURAN KOTISIVUN UUDISTUSPROJEKTI

Tulevaisuudessa haluaisin asua muualla kuin tiheästi asutussa kaupungissa.
Tämä jo pitkäksi käynyt koronapandemian aika on osoittanut kaltaisilleni
tietotyöläisille, että työskentely onnistuu lähes yhtä hyvin kodin etätoimistolta, eikä toimistolle ole tarvetta
lähteä paikan päälle läheskään joka
arkipäivä.
Olen havahtunut, etten ole enää
yhtä sidottu Helsinkiin tai kehä-III:n
sisäpuolelle. Kaipaan enemmän luontoa ja rauhaa kotini ympärille, jotta
arjessa olisi helpompi palautua ja virkistyä ulkosalla. Toki Helsingissä on
upeaa meriluontoa, mutta kaupunki
kasvaa kovaa vauhtia viihtyisyyden
kustannuksella.

Sukuseuran hallituksessa päätettiin tänä vuonna, että otan tehtä
väkseni uudistaa seuran www-sivuston.
Huomasin, että stenrothsukuseura.fi-verkkotunnus on vapaana ja
päätin ottaa sen uuden sivuston käyttöön. Siten pystyin rakentamaan uutta sivustoa taustalla häiritsemättä edellisen sivuston toimintaa stenrothsukuseura.net-verkkotunnuksessa.
Uudet kotisivut päätettiin tehdä mahdollisimman kustannustehokkaiksi ylläpitää, sillä edellisten kotisivujen kustannustaso kaupallisen
toimijan ylläpidossa jatkoi kasvuaan eikä ollut linjassa markkinoiden
yleisen hintatason kanssa - tai edes sukuseuran budjetin kanssa.
Päätin toteuttaa sivut avoimen lähdekoodin web-julkaisusovelluksella WordPress. Se on helposti ylläpidettävissä ja erittäin joustavasti
laajennettavissa eri tarpeisiin. Web-palvelinhotelliksi valikoitui hinta-laatusuhteeltaan erinomaisesti sukuseuramme kotisivukäyttöön
sopiva saksalainen Hetzner.
Toimin kotisivujemme ylläpitäjänä ja tulemme varmasti lähitulevaisuudessa kehittämään viestintätoimikunnassa sivuston sisältöä.
Kotisivujen lomakkeen kautta voitte lähettää hallitukselle palautetta
ja ideoita jatkokehitykselle, jopa anonyymisti halutessanne.
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Jatkamme nyt perehtymistä Adi Stenrothin
elämänvaiheisiin. Aikaisemmat osat on 		
julkaistu Kivenjuurissa 42, 43 ja 45.

Mikä sai Adi Stenrothin hakeutumaan

Muukalaislegioonaan? Osa IV
teksti:

Anders von Bell

Otsikon kysymykseen on varmaan
melko mahdotonta saada yksiselitteistä vastausta. Itse arvelen, että
hänellä ei ehkä alun perin ollut tarkoitus liittyä Muukalaislegioonaan
vaan mahdollisesti Ranskan armeijaan.
Tosin tiedetään, että Adin nuoruuden suuri kirjailija oli Alexander Dumas ja hänen kirjansa Kolme
muskettisoturia. Tiedetään myös,
että Adi haaveili kaukomaista. Hän
oli opiskellut Nurmeksessa ranskan
kieltä ja hänen sotilas-CV:ssä mainitaan, että hän osasi sekä puhua
että kirjoittaa ruotsia, suomea, saksaa ja venäjää. Lieneekö sitten tässä jo näkyvissä jonkinlainen haave
siirtyä pois Suomesta ulkomaille ja
Ranskaan? Joka tapauksessa hän oli
erittäin kielitaitoinen mies ja arvosanoista päätellen menestyi hyvin
koulussa.
Kuten jo osassa III kerroin, en ole
onnistunut toistaiseksi kaivamaan
esille varmoja tietoja hänen elämästään koulun jälkeen ennen kuin
tapaamme hänet keväällä 1918 Helsingin vapautuksessa. Tiedot hänen
toiminnastaan noina vuosina jäävät
varsin epävarmalle pohjalle toistaiseksi eivätkä kaikki tiedot virkatodis-

tuksissa täsmää. Kuitenkin tiedämme, että hän asui Helsingissä 1918,
koska hänet oli merkitty 30.1.1918
Helsingfors Pohjoiseen suomalaiseen seurakuntaan. Hän asui jonkin
tyyppisessä hotellissa nimeltään Pension Central.

Ammattisotilaan ura
tavoitteeksi
Adin sotilas-CV:ssä sanotaan, että
hän astui palvelukseen 12.4.1918
Helsingin Jääkäriprikaatin VI
komppaniaan ja osallistui Helsingin
vapautukseen 12.4.–15.4. eli neljän päivän ajan. Käytännössä hän
osallistui varsinaiseen toimintaan
eikä näytä olleen mukana erilaisissa
valmistelutehtävissä.
Hänestä on tehty kaksi erillistä
CV:tä armeijassa, toinen vuodesta
1918 käsinkirjoitettuna ja sitten toinen virallinen. Virallinen on koneella kirjoitettu, ja se käsittää sitten koko
hänen uransa Suomen armeijassa.
Käsin kirjoitetussa versiossa lukee
”opiskellut kauppakorkeakoulussa 1
vuoden 1915–16”, mikä kielii siitä ettei tuo kaupallinen koulutus oikein
maistunut. Varmaan kauppakorkeakoulun päästötodistuksen saaminen

							

olisi edel
lyttänyt vuotta pitempää
opiskelua.
Helsingin vapautustaistelu sytytti nuoressa Adissa kipinän, joka
johti päätökseen jatkaa ammattisotilaana. Suomeen piti nopeasti muodostaa vakituinen armeija.
Venä
jän armeijassa oli palvellut
suomalaisia upseereita, joista suurin osa hakeu
tui perustettavaan
armeijaan. Samoin oli jääkäriliikkeessä suuri määrä aliupseereja ja
upseereja. Valitettavasti he katsoivat
aika vieroksuen näitä Venäjällä palvelleita upseereja ja 20-luvulla sitten
tämä ristiriita vaikutti Suomen armeijaan merkittävästi. Mutta tuskinpa vielä siinä vaiheessa, kun Adi
jo haki eron vakinaisesta palveluksesta vuonna 1920.

Tykistökouluun
Itsenäisen Suomen ensimmäinen
tykistökoulu perustettiin Pietarsaareen helmikuussa, mistä se siirrettiin Tampereelle heti valtauksen
jälkeen ja myöhemmin toukokuussa Lappeenrantaan. Koulua johti
ruotsalainen kreivi Adolf Hamilton. Sanoma
lehdissä julkaistiin
23.6.1918 ilmoitus, että tykistö
Kivenjuuret 2/2021 |
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koulussa aloitetaan kahdeksanviikkoinen tykistöupseerikoulutus.
Kurssille hyväksyttiin 164 hakijaa.
Käsin kirjoitetussa CV:ssä on merkitty, että Adi olisi siirretty 25.6.18
Jalkaväkirykmenttiin. Oletan, että
hän oli ollut koko ajan huhtikuusta
saakka armeijan toiminnassa. Siitä
kertoo jo sekin, että hänet ylennettiin korpraaliksi 25.5.18. Siitä hän
on sitten siirtynyt 15.7. Tykistökoulun A osastoon. Tällä päivämäärällä alkoi upseerikokelaskurssi A 135
miehen voimin. Luulen että Adi on
tähän hakeutunut juuri tuon lehdessä ilmoitetun koulutuksen johdosta.
Kasarmitilat olivat varsin hyvät
ja aseistusta oli riittävästi, mutta myös ongelmia riitti. Ruokatilanne oli heikko. Pääosin tarjolla
oli liemiruokia, joista kuulemma
mieleenpainuvin oli tanskalaisista
kuivatuista juureksista tehty tummanruskea liemi. Joskus siinä oli
mukana naudanlihaa mutta pääosin hevosenlihaa. Sitä oli saatavilla hevosten heikon kunnon takia.
Yksi ateria päivässä oli kaura- tai
ruispuuro maitolasin kera ja leipänä
näkkileipä, mihin oli sekoitettu jäkälää tai selluloosaa. Juomana teetä
aamuin ja illoin. Tämä kuvaa hyvin,
miten vaikea tilanne Suomessa oli
elintarvikkeiden osalta.
Myöskään varusteet eivät olleet
kovin hääppöiset. Kovin turvallista ei taitanut ensimmäisen kurssin
ammunta olla. Lehdessä ilmoitettiin, että kovapanosammunta alkaa
Saimaan etelärannalta kohti saaria
ja asukkaat velvoitetiin poistumaan
irtain omaisuus ja karja mukanaan
ammunnan ajaksi.
Kurssin kuri ja ohjelma olivat
kovia. Herätys oli kello 5.30. Sen
jälkeen seurasi järjestäytyminen,
kasarmin kuntoonlaitto, oppitunteja sekä äkseeraus, uintia ja voimistelua. Ohjelmaa aina kello 19.00

saakka, jolloin annettiin päiväkäsky. Adin kurssin johto oli kokonaan
saksalaisten upseerien vastuulla.

Kenttätykistörykmenttiin
Adi sai 7.10.18 komennuksen KTR
1:een (Kenttätykistörykmentti), ja
sieltä 2.11.18 KTR 2:een. Hän sai
ylennyksen vara-vääpeliksi ja rykmentin adjutantiksi 28.11.18.
KTR 2 perustettiin, kun Perkjärveltä komennettiin kapteeni Gabriel af Forselles Lappeenrantaan
elokuussa 1918. Af Forselles alistettiin saksalaiselle majurille Laporte.
KTR 2:n ensimmäinen patteristo
perustettiin 3.11.18, joten voidaan
sanoa, että Adi on ollut mukana
alusta alkaen. Rykmenttissä oli 10
upseeria, 37 upseerikokelasta, 33
aliupseeria ja 242 tykkimiestä. Arvelen, että Adi oli joku upseerikokelaista, koska nimenomaan he toimivat adjutantteina, lähettiupseereina
ja tiedustelu-upseereina. Adin kohdalla mainitaan, että hän toimi
KTR 2:n esikunnassa 30. 11. 18.
Patteriston komentaja oli luutnantti I. Preezman ja pattereiden päällikkö vänrikki A.F. Airo, joka sitten
myöhemmin tuli hyvin tunnetuksi
muissa tehtävissä Mannerheimin
esikunnassa. Joulukuussa perustettiin II patteristo. Jouluaattona 1918
Adi Stenroth sai ylennyksen upseeriksi eli hänet nimitettiin vänrikiksi.
Majuriksi ylennetty af Forselles
kirjoitti 18.6.1919 päiväkäskyn. Siitä ilmenee, että Adi Stenroth on toiminut rykmentin adjutanttina sen
perustamisesta lähtien eli noin 10
kk, mutta on nyt määrätty 4:nnen
patterin tähystysupseeriksi. Af Forselles antaa varsin myönteisen kuvauksen Adista tässä päiväkäskyssä.
Hän mainitsee, että Adi Stenroth
on ”suurista vaikeuksista huolimatta
aina kiitettävästi ja velvollisuudentunnolla täyttänyt tehtävänsä täydelliseksi
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tyytyväisyydekseni ”. Lisäksi hän mainitsee, että Adi Stenroth nyt jättää
toimensa omasta pyynnöstään ja
toivottaa hänelle uudessa asemassaan menestystä.
Tilanne itärajalla vuonna 1919
oli epävarma ja hyvin luultavaa on,
että silloin tehdyt yksikkösiirrot johtuivat osittain ainakin tästä syystä.
Ehkä toimi adjutanttina ei antanut
mahdollisuutta edetä operatiivisessa toiminnassa, mikä saattoi olla
Adille tärkeää jatkoa varten ja siksi
hän haki tätä siirtoa. Mikä on mielenkiintoista, niin samassa päiväkäskyssä on maininta, että 4:nnen patterin tähystysupseeri, vänrikki Adi
Stenroth, komennetaan Viipuriin
2:sen Divisioonan käskystä päivämäärällä 18.6.1919.

Ristiriitaista palautetta
Everstiluutnantti Väinö Svanström
oli majurin ominaisuudessa Adin
esimies vuoden 1919 lopulta aina
siihen saakka, kun Adi haki eron vakinaisesta palveluksesta. Tämä ilmenee siitä, että majuri Svanström oli
antanut rangaistuksen 30.11 1919
Adi Stenrothille loman ylittämisestä 26.11.1919.
Palveluksesta annetaan numeroita eri osa-alueille 0–5:een ja Adi saa
2- yleisarvosteluksi eli välttävä miinus. Parhaimmat numerot olivat 4
ja ne olivat yleinen esiintymiskyky
ja käsitys- ja arvostelukyky. Arvostelut kurissa ja kouluksessa eli saavutukset johtajana olivat molemmat
2 sekä huolellisuus ja tarmo olivat
molemmat 3. Hyvin monta kohtaa
oli jätetty arvostelematta. Arvosanaa ei joko voitu tai haluttu antaa.
Tässä on pari kirjallista luonnehdintaa, jotka saattavat kertoa
Adiin liittyvistä ongelmista. Ensim
mäinen teksti ”Palvelusaikanaan
30.10.1919–25.2.1920 ei osoittautunut aivan moitteettomaksi. ”Muistaak-

kesäkuussa 1919 Viipuriin 4:nteen
patteristoon, mutta sitten hän palveli Svanströmin alaisuudessa lokakuusta lähtöönsä saakka. Väliin
mahtuu aikakausi, josta ei ole mainintaa missään muodossa. Kuitenkin CV:ssä on maininta, että hän
on palvellut rykmentin adjutanttina sekä 3:nnen ja 7:nnen patterin nuorempana upseerina. En ole
löytänyt tietoja 7:nnestä patterista
ja hän sai siirron 4:een patteriin,
joten tämä jäänee epäselväksi.

Ranskaan ja muukalais
legioonaan

Adi Stenroth Suomessa lomalla vuonna 1927. Kuva on otettu
Fanny Stenrothin 60 -vuotistilaisuudessa.

seni asianomaisella muudan rumanpuoleinen raha-asia”. Toinen kommentti
samalta esimieheltä kuluu ”Mikäli
minä tulin tuntemaan vänrikki Stenroth, oli hän täydellinen vikurivarsa,
sanan oikeassa merkityksessä”.
Kenttätykistörykmentti 2:sen v.t.
komentaja everstiluutnantti Väinö
Svanström antaa pyynnöstä lausunnon Adi Stenrothista lokakuussa
1925. Tämän taustalla on oletettavasti se, että Adin isä kirjoitti kirjeen
18. lokakuuta 1925 Suomen armeijan päällikölle kenraaliluutnantti
K. Wilkamaalle ja pyysi mahdollisuutta Adille palata Suomen armeijaan luutnantin vakanssille. Emme
tiedä varmuudella, onko Adi tätä
pyytänyt vai oliko kyseessä isän Adlay Stenrothin oma ajatus.
Svanström kirjoittaa negatiivisen

lausunnon, mutta viittaa myös siihen, että Adi Stenroth ei ollut yksin ongelmien kanssa. ”Vänrikki
Stenrothin palveluksesta täytyy sanoa
samaa kuin monen muun upseerien
palveluksesta siihen aikaan. Hän ei ollut tietoinen upseeripalveluksesta ja sen
merkityksestä, eikä myöskään pannut
korttia ristiin sen hyväksi. Tämä johtunee etupäässä v. 1919 vallinneesta ajanhengestä ja myöskin siitä että nuorten
upseerien johtamiseen ei tehty mitään
vaan oli heidät enimmäkseen jätetty
oman onnensa nojaan.”
Af Forselles antoi Adista varsin hyvän arvosanan ja Väinö
Svanström puolestaan hyvin toisenlaisen. Arvaten voisi kuvitella, että
ehkä palvelu Svanströmin alaisuudessa ei oikein vastannut Adin toiveita. Hän siirtyi tähystysupseeriksi

							

Palataan taas siihen, miksi Adi
lähti Ranskaan. Tiedämme, että
20-luvulla Ranskaan hakeutui useita suomalaisia upseereita lisäoppia
saamaan. Muun muassa A. F. Airo
lähti sinne. Tiedämme myös, että
Suomessa palveli ranskalainen majuri, jolla saattoi olla hyvinkin paljon vaikutusta Adin lähtöön.
Jotenkin vaikuttaa siltä, että myös
muut asiat saattoivat painaa vaakakupissa. Kun hän otti eron armeijasta, tie Ranskan sotakorkeakouluun
taisi olla pystyssä. Tarvittavia suosituksia ja taloudellista tukea ei ollut
enää mahdollista saada. Kuitenkin
hän jo huhtikuussa 1920 teki sopimuksen Muukalaislegioonan kanssa, joten melko määrätietoinen on
tuo armeijan lähdön jälkeinen aika
ollut. Hänen isänsä ja muidenkin
kanssa käymässään kirjeenvaihdossa ei mainita Muukalaislegioonaa
vaan Ranskan armeija. Voi olla,
ettei ainakaan alun perin haluttu
Adin puolesta asiaa kovin paljon
mainostaa tai ainakaan selventää.
Näyttää siltä, että varmaa tietoa
emme tule saamaan selville lähdön syistä. Määrätietoinen sen
kuitenkin on täytynyt olla eli päätös
on ollut selvillä aiemmin eikä se ole
tapahtunut hetkellisestä mielijohteesta.
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Jalmar Vakio pääjohtaja
ajan aallokossa
Kuka tietää, millainen Suomi olisi ilman Yleisradiota ja
sen ensimmäistä toimitusjohtajaa, sittemmin pääjohtajaa
Jalmar Voldemar Vakiota (1897–1954)?

teksti:

Lars-Erik Wilskman
kuvat: Martti Päivänsalon kotiarkisto

Stenroth-sukuun Jalmar Vakio liittyy puolisonsa Nelly Stenrothin
(Intermezzo, H 2127) kautta, jonka
kanssa hän avioitui 1922.
Vakio (vuoteen 1935 asti Walldén) aloitti työuransa heti filosofian maisteriksi valmistuttuaan. Hän
joutui isänsä poismenon johdosta
vastaamaan äitinsä ja kolmen sisaruksensa elatuksesta.
Ennen 18 vuotta kestänyttä kauttaan Yleisradion johtotehtävissä ja
myös sen jälkeen hän toimi vakuutusalalla, viimeksi Suomen Vakuutusyhtiöiden keskusliiton toimitusjohtajana kuolemaansa 1954 asti.
Vakio on ollut Yleisradion toistaiseksi pisimpään palvellut johtaja.

Nuori toimitusjohtaja
Yleisradion johtoon
Aloittelevan Yleisradion toimitusjohtajaksi Vakio nimitettiin 1927.
Vakion johdolla Yleisradion merkitys kasvoi yhteiskuntamme kaikilla
alueilla. Esimerkiksi politiikan puo-

lella presidentti Svinhufvudin radioitu puhe merkitsi loppua Mäntsälän kapinalle 1932.
Radion valmistautuessa 10-vuotis
juhliinsa oli Vakion juhlapuhujaksi pyytämä presidentti Svinhufvud
epäillyt, oliko tapaus kyllin merkittävä edellyttämään presidentin
esiintymistä. Vakio oli kommentoinut: ”No niin, kukistakoon seuraavan kapinansa ilman radiota”. Svinhufvud piti juhlapuheen. Vakion
kerrotaan olleen puheissaan usein
terävyyden lisäksi sarkastinen.
Vakion aikana 1928 Lahteen
valmistui silloisen Euroopan tehokkain yleisradioasema. Fabianinkadulle Helsinkiin valmistui
Radiotalo.
Yleisradion ohjelmistoa Vakion
aikana voisi luonnehtia kansanvalistustyöksi ja korkeakulttuurilla oli
ohjelmistossa silloin ehkä suurempi
paino kuin nykyisin. Kouluradio toimi alueellisen tasa-arvon edistäjänä
maamme syrjäisimpiä osia myöten.
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Jalmar Vakio

Nelly Vakio (s. Stenroth)

Radion merkitys suuri
osana sotaponnisteluja
Vakion kauteen osuvat myös sotavuotemme. Yleisradion merkitystä
mielialan ylläpitäjänä ei voi yliarvioida. Sotapropagandan sisällöstä
vastasivat muut tahot kuin Yleisradio, mutta sen pääjohtajan ylle
asetettiin syntipukin viittaa 1945.
Vakiota ei erotettu, mutta hänen
annettiin ymmärtää eronpyynnön
olevan toivottava.
Yleisradio sai uuden pääjohtajan
ja uuden ajan väritystä pääjohtajaksi
nimetyn Hella Wuolijoen toimesta.
Vakio oli tiukka talousmies. Siirtoväelle hän järjesti radiovastaanottamien keräyksen, mutta samalla hän edellytti, että lahjaradion
saaneet suorittivat lupamaksunsa.
Yleisradion talouden säilymisestä
kohtuullisessa kunnossa läpi sotavuosien on kiittäminen taloudesta
tarkkaa Vakiota.
Joten voidaan todeta, että Vakion
ansiosta Yleisradio oli jo varhain
yhteiskunnan eri alueilla näkyvä,
kasvava, teknisesti ajanmukainen ja
luotettava toimija, jonka taloudesta
pidettiin hyvä huoli.

Jalmar Vakio ja Martti Päivänsalo perheen kesämökillä noin vuonna 1948.

MARTTI PÄIVÄNSALON POIMINTOJA
Jalmar Vakion tyttären Rea Päivänsalon pojalla
Martti Päivänsalolla on tallella äidin kirjaukset,
joiden mukaan Vakio ennakoi varhain sähköisen
viestinnän valtavat mahdollisuudet. Äidin muistiin
oli voimakkaana jäänyt lausuma 1930-luvulta:
”… tulette vielä näkemään kuvankin … muistakaa
minun sanoneen…”
Martti Päivänsalo muistaa omasta lapsuudestaan
vuosien 1950–1953 tienoilta vierailut Helsingin

Kirjallisuutta:

Temppelikadulla isoisän ja isoäidin kodissa. Siellä

Lyytinen, Eino: Vakio Jalmar
(1897–1954) Yleisradion pääjohtaja, Vakuutusyhtiöiden keskusliiton
toimitusjohtaja. Suomen kansallis
biografia, osa 10. Suomalaisen
Kirjallisuuden Seura 2007
Vihavainen, Timo: Sodan ja vaaran vuodet. Teoksessa Yleisradion
historia, osa 1, 1926–1949. Yleis
radio Oy 1996
Vihonen, Lasse: Radio sodissamme
1939–1945. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2010

oli jäljellä runsaasti laitteita Yleisradion ajalta, esi

							

merkiksi isoja äänilevyjä ja nauhakeloja sekä niiden
soittolaitteita. ”Ne tietysti kiinnostivat pikkulapsia
ja niitä me toisinaan pyörittelimme.”
Jyväskyläläinen Antero Vainio kertoi aikanaan
Martti Päivänsalolle muistonsa siitä ajasta, jolloin
Vakio oli syrjäytetty Yleisradion johdosta. Hänen
mukaansa kansan keskuudessa puhuttiin: ”Radion
lämpötila on vakio, mutta hella vetää hyvin itä
tuulella.”
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teksti:

Pekka Ala-Siuru

Karjalaisten sukujuurten
tutkiminen
Osallistuin marraskuun lopulla Snellman – EDUn
järjestämään verkkokurssiin: ”Miten löydän karjalaiset
sukujuureni? Oma suhteeni Karjalaan tulee äitini Sirkka Ala-Siurun (s. Härkönen) (N4146, Intermezzo) kautta. Hän oli syntynyt Laatokan Karjalassa Impilahdella.
Kurssin luennoijana oli noin 30 vuotta sukututkimusta harrastanut Reijo Savola Oulusta. Kiitokset
Snellman –Edulle kurssin järjestämisestä ja Reijolle todella ansiokkaasta ja laajasta esityksestä.
Savola johdatteli aluksi taustana Karjalan eri alueisiin nykyisen Venäjän puolella muun muassa Vienan,
Aunuksen ja Laatokan Karjala sekä Suomen puolella
Pohjois- ja Etelä-Karjala. Karjalan alueelle asutus on
tullut idästä, ensimmäiset jo kivikaudella noin 9000
vuotta sitten ja kiinteää asutusta pronssikaudella oli
1200–500 eKr.
Esityksessään Savola totesi, että karjalaiset erottuvat
omana oksanaan Fylogeneettisessä puussa N-M231
länsisuomalaisten ja savolaisten ohessa. Karjalaiset erottuivat omaksi heimokseen noin 700–800 -luvuilla.

Aineistot ja niiden erityispiirteet
Karjalaisessa sukututkimuksessa keskeisiä ovat ortodoksisten seurakuntien arkistot. 1500-luvulla seurakuntia olivat muun muassa Sortavalan, Suistamon,
Suojärven ja Kiteen seurakunnat sekä Ilomantsin pogostasta (ortodoksisen seurakunnan edeltäjä) muodostetut Ilomantsin, Pälkjärven, Tohmajärven, Liperin ja
Pielisjärven seurakunnat.
Tärkeimpiä kirkonkirjoja ovat rippikirjat, pääkirjat ja
metrikkakirjat. Erikoispiirteitä ovat muun muassa venäjänkielisyys ja juliaaninen kalenteri. Nimikäytännöissä
patronyymien käyttö oli vallalla ennen 1800-luvun loppua. Karjalainen sukunimi tuli etusijalle myöhemmin.
Stolbovan rauhan jälkeen 1600-luvulla ortodoksit
muuttivat pois Karjalan alueelta luterilaistamisen, uskonvainojen ja verotuksen takia. Tilalle muutti luterilaista väestöä Savosta, Viipurin Karjalasta ja Kainuusta.
1800-luvun alussa Ruotsin luovutettua Suomen Venäjälle ortodoksisten seurakuntien tilanne Suomen osana
vakiintui (Viipurin lääni).

https://www.geni.com/projects/Finland-and-Karelia/13098
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Savola tähdensi esityksessään lähdekritiikin merkitystä. Internetissä on paljon harhaanjohtavia keskiajan
sukupuita. Genissä esimerkiksi katkotaan näitä vääriä
yhteyksiä lähdekriittisesti. Savolan mukaan Suomen
alueelta ei mene yhtään lähdetietoihin perustuvaa sukujohtoa keskiajan yli varhaisempiin aikoihin.

Geni ja tietoturva
Kurssin loppuosassa käsiteltiin DNA-sukututkimusta,
elämäkertatyötä ja muistitiedon tallentamista. Muistitietoa voi kerätä omiin tiedostoihin, mutta myös esimerkiksi Genin henkilöprofiileihin. Laatokan Karjalan
alueelta Genissä on laaja sukupuu tallennettuna.
https://www.geni.com/projects/Finland-and-Karelia/13098

Tietoturva on olennainen osa sukututkimusta erityisesti Geni-ympäristössä. Siinä yhteydessä on hyvä
muistaa, että edesmenneiden perustiedot saa julkistaa,
ei kuitenkaan alle 50 vuotta sitten kuolleen henkilön
arkaluonteisia tietoja.
Elossa olevilta henkilöiltä on kysyttävä lupa. Jos lisäät
tietoja Geniin eikä henkilö ole itse käyttäjä, kannattaa
hänet pyytää mukaan käyttäjäksi. Näin hän voi itse lisätä haluamiaan tietoja ja kuvia. Genissä kannattaa tarkistaa oman profiilin tietosuoja-asetukset linkistä https://www.geni.com/account_settings/profile_privacy
ja lähipiiriasetukset linkistä https://www.geni.com/
account_settings/family.

Yhteenveto Savolan esittämistä arkisto- ja muista lähteistä
KIRKON ARKISTOISTA
tärkeimpiä ovat:

VALTIOLLISESSA KIRJANPIDOSSA
tärkeitä ovat:

•

•
•

•

•
•

syntyneiden ja kastettujen, kuulutettujen ja vihittyjen ja kuolleiden ja haudattujen luettelot
esimerkiksi evankelis-luterilaisten syntyneiden luettelosta löytyy perheen asuinpaikka syntymähetkellä,
syntymäpäivämäärä, kastepäivämäärä, sukupuoli,
etunimi, vanhemmat ja kummit
rippikirjat ja pääkirjat: koosteet perheittäin, tiloittain tai yhteiskunnallisen statuksen mukaan
lastenkirja: alle rippikouluikäiset lapset

Henkikirjat: erityisesti 1600- ja 1700-luvuilla
Verorevisioluettelot (esim. Aunus ja Viena) ovat
väestönlaskenta-asiakirjoja. Näistä asiakirjoista
saa tietoja mm. Venäjän valtion vanhojen asiakirjojen arkistosta (RGADA), joka on Moskovassa.

DIGITAALISET AINEISTOT
Kansallisarkiston digitaaliarkisto on pääasiallinen
alkuperäisten asiakirjojen tarkastelujärjestelmä.
Sieltä löytyy muun muassa tietoja nykyisestä ja
luovutetusta Karjalasta
http://digi.narc.fi/digi/
Kansallisarkiston hakupalveluita ovat
Astia https://astia.narc.fi ja
Vakka https://narc.fi/vakka.

							

Näistä palveluista löytyy mm. Karjalan pakolaisten
kirkollisten asiain hoitajan arkisto, jossa on muun
muassa
• pakolaisia koskevia pää- ja rippikirjoja vuosilta
1916–1955
• muuttoluetteloita 1937–1955
• metrikkakirjoja 1918–1942
• avioliittoasiakirjoja 1908–1922
• henkilötietolomakkeita 1929–1952
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Toissijaisena lähteenä voi käyttää
Katiha l. Karjalan tietokantahaku
katiha.xamk.fi/

HELPOTTAA hakuja erityisesti luovutetun alueen ortodoksiseurakunnissa varsinkin Karjalankannaksen osalta (esim.
Tiurula, Raivola ja Palkeala).

HisKi on historiakirjojen hakuohjelma
hiski.genealogia.fi/hiski/

SOPII erityisesti evankelis-luterilaisten seurakuntien tietojen
hakuun Pohjois- ja Etelä-Karjalan alueella.
• Laatokan Karjalan lähdepiirteinä mainittiin, että Impilahteen kuuluivat Impilahden evankelis-luterilainen seurakunta ja Pitkärannan ortodoksiset seurakunnat. Suistamoon
puolestaan kuului Suistamon ortodoksinen seurakunta,
mutta Suistamon luterilaiset oli merkittynä Soanlahden
evankelis-luterilaisen seurakunnan rekistereihin.

Suomen Sukuhistoriallisen Yhdistyksen (SSHY)
www.sukuhistoria.fi/sshy/index.htm

TIETOKANTA tarjoaa avointa ja jäsenille tarkoitettua
materiaalia.

Genin viikkoprofiilien tekstit:
www.geni.com/projects/Karelian-Weekly-Profiles/46206

SIVUSTOLTA voi katsoa mallia esim. elämäkertatyöhön.

Kansainvälisiä aineistoja

ALKUPERÄISAINEISTOA muun muassa Aunuksen ja
Vienan Karjalan metrikkakirjo ja verorevisioluetteloita.
(Yksi Internetin yleisistä globaaleista kannoista)

FamilySearch (FS)
www.familysearch.org/fi/
FS –indeksejä:
www.geni.com/projects/Olonets-Karelia-Indices-to-Source-Documents/48058

GENISTÄ löytyy esimerkiksi Aunuksen Karjalan projekti

www.geni.com/projects/White-Sea-Karelia-Indices-to-Source-Documents/3475809

VASTAAVA Vienan Karjala –projekti.

Pietarin valtiollinen historiallinen keskus
arkisto on valtiollinen tietorekisteri, josta
löytyy muun muassa metrikkakirjoja 1723
alkaen (maksullinen)
https://spbarchives.ru/

NÄIDEN lähteiden erityispiirteistä Savola mainitsi mm., että
Suomessa tiedossa olevat syntymäpäivämäärät ovat useimmiten hieman poikkeavia kuin alkuperäiset syntyneiden ja
kastettujen luetteloissa. Rekisteriin on kerrottu väärä päivämäärä tahallaan, koska on pelätty palauttamista.

Genin indeksiprojekti
www.geni.com/projects/White-Sea-Karelia-Indices-to-Source-Documents/3475809

LÖYTYY MM. seuraavia linkkejä: Jyskyjärvi, Kalkalahti,
Kemin katedraaliseurakunta, Kemin uskonheimolainen
seurakunta, Kesäjoki, Kieretti, Kiestinki…

Karjala –sivusto:
www.geni.com/projects/Finland-and-Karelia/13098
www.geni.com/projects/Olonets-Karelia-Indices-to-Source-Documents/48058

GENIN yhteinen sukupuu ja Karjalaan liittyvät Genin
projektit, mm. paikkakuntaprojektit.
VASTAAVASTI linkkejä Aunuksen Karjalasta mm. Ahnus,
Himola, Jallahti, Jänkäjärvi, Kargopol, Kaskesoja, Kiimasjärvi, Klyyssinvaara, Kontupohja, Korpilahti, Kotkatjärvi,
Kungojärvi, Käppäselkä, Latva, Lentiera…
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Kartan lähde Geni Karjala projekti:
https://www.geni.com/projects/
Finland-and-Karelia/13098

https://www.geni.com/projects/Ohjeet-Suomi-ja-Karjala/44865
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>> Koronan aikaan näyttää
levinneen neuloosi eli neulomisen
pakko. Neulomisen aiheesta löytyy onneksi asiantuntemusta
Stenroth-suvun piiristä.

teksti ja kuvat: Johanna

Johanna Ärje

Ärje

Näinkin voi innokkaalle
neulojalle käydä
Olen neulonut aina. Molemmat isoäitini neuloivat ja
olen aika varma, että äiti opetti minut neulomaan jo
ennen koulun kässätunteja. Hurahdin kunnolla neulomiseen yläasteen jälkeen ja olen neulonut ihan lakkaamatta siitä asti.
Harrastan myös kehräämistä ja minulla on kaksi
rukkia. Niistä toinen, yli satavuotias viistorukki, on
luultavasti kuulunut isäni puolelta mummoni mummolle.

Ohjeiden jakoon blogi
Perustin Missä neuloimme kerran -blogin aikoinaan
2011 parhaan ystäväni kanssa. Olimme molemmat innokkaita neulojia ja halusimme jakaa tuon innostuksen. Järjestimme useampana vuonna blogissa huippusuositun jämälankavillasukkajoulukalenterin, jossa
blogiin tuli päivittäin ohjeet siitä, miten valita väri seuraavaan sukkien raitaan. Niitä sukkia neulottiin jopa
Japanissa asti.
Vuosien saatossa jäin lopulta pitämään blogia yksin
ja aloin suunnitella myös omia neuleohjeita. Olen aina
neulonut juttuja omasta päästä, mutta nyt aloin tehdä ohjeita muidenkin käyttöön. Julkaisin ensimmäisen
myyntiohjeeni toukokuussa 2016 ja nykyisin ohjeita on
reilusti yli sata.

Tammikuussa 2018 perustin osakeyhtiön ja tein neulesuunnittelua sivutoimisesti tutkijantyön ohella. Tarkoitus oli katsoa, voisiko tämä joskus kantaa kokopäiväisesti.

Sitten ohjeista tuli kirja
Yliopistolla kaikki työt ovat aina muutaman vuoden pätkätöitä ja vuoden 2020 alussa viimeisimmän pätkän sopivasti päättyessä jäin lopulta täysipäiväiseksi yrittäjäksi.
Hyppyä syvään päähän helpotti kyllä huomattavasti
se, että solmin tammikuussa 2020 kustannussopimuksen tamperelaisen Laine Publishing kanssa ensimmäisestä neulekirjastani. Työstin sitä koko kevään 2020 ja
Onnensäikeitä-kirja julkaistiin helmikuussa 2021. Kirjassa on 20 kirjoneulemallia.
On ollut hurja seurata, miten iso kansainvälinen hitti
siitä tuli. Sitä on myyty ympäri maailman niin Suomessa, Japanissa kuin Uruguayssakin! Odotan jännityksellä, pääsenkö vuoden lopussa myydyimpien tietokirjojen
listalle.

Vauva ja some
Meille syntyi esikoinen elokuussa ja vauva on haukannut ison osan äitinsä neuleajasta. Onneksi auttavia
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käsiä riittää ympärillä. Hektisessä sosiaalisen median
maailmassa kun ei voi jäädä vuodeksi sivuun ja toivoa
parasta. Tein ennen äitiyslomaa ahkerasti uusia ohjeita, jotta niitä on valmiina julkaistavaksi sillä välin, kun
olen itse vapaalla.
Korona ja koteihin eristäytyminen teki neulomisesta entistä suositumman harrastuksen. Lisäksi ihmiset
kaipaavat neulomisesta yhteisöllisyyttä, jota haetaan sosiaalisen median ryhmissä ja livelähetyksissä.

Teen sunnuntaisin Instagramissa Teehetki-livelähetyksiä, joissa herkuttelen teellä ja kakulla ja juttelen viikon neulekuulumisia. Erilaiset somessa
järjestettävät yhteisneulonnat ovat myös todella
suosittuja. Järjestän itsekin aina syksyisin mysteerineulonnan, jossa elokuun aikana neulotaan huivi
pienissä pätkissä, mutta etukäteen kukaan osallistuja ei tiedä, minkä näköinen huivista on tulossa.
Viime keväänä tein ohjeen myös mysteeripuseroon.
• www.instagram.com/_.annajohanna._/
• www.facebook.com/whereweonceknitted
• www.ravelry.com/designers/anna-johanna

JOHANNA ÄRJE HENKILÖKUVA
Olen syntynyt Kotkassa 1985. Kuulun Stenrothsukuun äitini Vuokko Salmenkiven (Intermezzo
H 2259) kautta. Äitini kautta sukujuureni ulottuvat
Laukaan pappilaan ja Osvald Stenrothiin 		
(Intermezzo H 2231). Isäni on Hannu Marttila.
Olen filosofian tohtori. Valmistuin tilastotiede pääaineenani. Aloitin väitöskirjan Jyväskylän yliopistolla 2009 ja tohtoriksi väittelin 2016. Sen jälkeen
tein postdocin ensin Jyväskylän yliopistolle ja sen
jälkeen Tampereen teknilliselle yliopistolle, joka on
nykyään yhdistynyt Tampereen yliopiston kanssa.
Väitöskirjan aiheena oli vesistöjen pohjaeläinseurannan parantaminen tilastotieteen keinoin. Tutkin
mm. koneoppimista: opetin tietokonetta tunnistamaan pohjaeläinlajeja kuvista, jotta seurantaa voitaisiin automatisoida. Hauskasti yliopistolla opittuja matematiikan ja koodaamisen taitoja pääsee
hyödyntämään myös neuleohjeiden laskemisessa.

							

Haluatko kokeilla neulemalleja, esimerkiksi Kuura-sukat
tai saali? Verkkokauppaan pääset helposti tästä:
https://annajohanna.mycashflow.fi/
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haastattelu:

Kaarina Wilskman • kuvat: Tuulia Salmenkivi

Tuulia Salmenkiven
polveilevat polut
Tuulia on uskaltanut tehdä elämässään itsensä näköisiä ratkaisuja.
Tuulia Salmenkivi asuu nykyisin Hollolassa. Hän on
syntynyt Helsingissä, mutta viettänyt lapsuutensa Lahdessa. Koulutukseltaan hän on mainossuunnittelija ja
ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti.
Vuonna 1981 Tuulia avioitui lasten isän kanssa. Esikoinen syntyi 1982. Ylioppilaaksi hän kirjoitti iltalukiosta vuonna 1983 esikoisen ollessa puolivuotias ja toista lasta odottaessaan. Kun kolmas lapsi teki tuloaan,
lähti Tuulia opiskelemaan mainossuunnittelijaksi. Ammattiin hän valmistui, kun neljäs lapsi ilmoitti tulostaan vuonna 1990. Perheen kuopus syntyi 1992, kun
hän oli jo mukana työelämässä.

Tuulia Salmenkivi (Kvartetto, H 887) on toteuttanut elämäs
sään rohkeasti muutoksia aina kun on tuntenut niiden ole
van tarpeen. Eri alojen opinnot ovat tuoneet paljon uutta
osaamista. Stenroth-sukuun hän liittyy isoisänsä Otto Salmenkiven ja tämän isän Osvald Stenrothin kautta.

Kotiäitinä hänellä kului aikoinaan 10 vuotta. Se oli
tietoinen ja Tuulian mielestä tärkeä ja täysin oikea valinta. Lasten isä oli huippu-urheilija ja oli yhteinen päätös, että Tuulia hoitaa kodin ja lapset. Samoin oli se,
että lapset ohjattiin 3- vuotiaana Steinertarhaan ja siitä
luonnollisesti Steinerkouluun. Siellä lapset saivat olla
yksilöitä. Steinerkoulussa arvostetaan myös paljon käsillä tekemistä. Kouluvalinta oli vanhemmille todella
tärkeä arvovalinta

Median maailma tuli tutuksi
Vuodesta 1990 Tuulian työmatkat suuntautuivat Lahdesta Helsinkiin City-lehden mainonnan ja markkinoinnin tehtäviin vuosiksi 1990–1997. Sen jälkeen
Lahden paikallisradio Radio 99:stä löytyi uusi työ ja
uusi aviopuoliso. Vuonna 2007 Tuulia aloitti työt Maikkarilla ja vastasi yksin Päijät-Hämeen asiakkuuksista.
Maikkarilla Tuulia viihtyi vuoteen 2015 asti.
Vuodet medioissa olivat vauhdikkaita ja työ kiinnostavaa. Tuulia teki töitä mainonnan ja markkinoinnin
parissa peräti 25 vuoden ajan. Ajoittain mediamaailma
vei niin mennessään, että oma arvomaailma joutui koetukselle. Työtehtävät perinteisessä printtilehdessä, paikallisradiossa ja TV-maailmassa olivat näköalapaikkoja
siihen, mitä mediassa tapahtui internetin, sähköisen
viestinnän ja somen vallatessa alaa.
Mediamaailmassa kilpailu oli kovaa. Viimeisinä vuosina Tuuliasta alkoi koko ajan tuntua enemmän ja
enemmän siltä, että mediat ja myyjät menee vaan oma
etu edellä. Enää ei ajateltu asiakasta vaan omaa menestystä ja omia palkkiota.
Mutta elämässä tapahtui muutakin. Sisaren vakava
sairastuminen vuonna 1998 ja menehtyminen vuonna
2005 oli nostanut pintaan monia kysymyksiä. Silloisen
puolison merkittävät kunnalliset luottamustoimet ja
erityisesti pääsy kansanedustajaksi 2007–2011 muuttivat perheen arkea.
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Kymmenen vuotta siskon kuoleman jälkeen Tuuliasta tuntui, että hän ei voinut toimia enää arvojensa mukaisella tavalla. Piti vain tahkota rahaa eikä etsiä
asiakkaan kannalta toimivimpia ratkaisuja. Toinenkin
avioliitto oli päättynyt eroon vuonna 2013. Oli selvästi
muutoksen aika.

Auttamisen halu vahvistui
Tuulia aloitti kouluttautumisen ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi Psykoterapia-Instituutissa vuonna 2017.
Opinnot kestivät kaksi vuotta. Lyhytterapia ei kuulu
Kelan korvauksen piiriin ja varsin nopeasti ilmenikin,
että uudeksi ammatiksi siitä ei ole, vaikka mieluista
työtä se olisi ollut. Toisaalta opinnot olivat toimineet
erinomaisena retkenä itsensä tutkimiseen. Lyhytterapiakoulutuksen rinnalla Tuulia opiskeli ekspressiivistä
taideterapiaa vuoden verran. Tänä päivänä Tuulia nauttii autotallissa maalaamisesta lastenlasten kanssa.
Halu ihmisten auttamiseen jäi ja sellaisiin tehtäviin
Tuulia halusi hakeutua. Vuonna 2020 hän aloitti koulunkäyntiavustajana alakoululaisten erityisryhmässä,
jossa oli vaikeaa erityistason osaamista vaativia lapsia.
Lasten ja nuorten pahoinvointi suorastaan räjähtivät
Tuulian silmille. Ryhmä oli hyvin haasteellinen ja vaaratilanteet lähes päivittäisiä. Ryhmän kanssa jatkaminen
olisi vaatinut lasten kiinnipitokoulutusta, jota Tuulialla
ei ollut. Koulumaailmassa hän ei enää yhden lukukauden jälkeen jatkanut.
Työpaikkaa etsiessään on Tuulia joutunut havaitsemaan, että kovin vähän yhteiskunnassa arvostetaan sitä
osaamista, jota 60-vuotiaalla monin tavoin kouluttautuneella ja pitkän kokemuksen omaavalla naisella on.
Siihen hän toivoisi muutosta. Tällä hetkellä Tuulia tekee sijaistunteja ohjaajana Sylviakoti-yhdistyksen Kaupunkikylässä, jossa asuu eri tavoin kehitysvammaisia
aikuisia. Muodollisesti hän ei ole siihen tehtävään pätevä, mutta nauttii työstään. Siinä saa iloita pienistäkin
onnistumisista.

Mukavat vuodet mummina
Viidestä lapsesta neljällä on jo omia lapsia. Lastenlapsia
on yhteensä 11. Vanhin heistä on 14-vuotias ja nuorin
2-vuotias. Kolme lapsista asuu perheineen Lahdessa ja
kaksi muuta noin tunnin ajomatkan päässä.
Tuulialla on heidän kanssaan erittäin läheiset välit ja
he tapaavat säännöllisesti. Kaikki lapset tulevat mielellään mummilaan myös ilman vanhempiaan. Mummin
kanssa on omat jutut ja salaisuudet. Mummina Tuulia
kokee olevansa ajan hermolla, sillä hän saattaa keskus-

							

Voimia ja ystäviä Tuulia saa myös liikunnasta.
Parisuhde yrittäjämiehen kanssa on harmoninen
ja perheeseen kuuluu myös kaksi mopsia.

tella vakavistakin asioista isompien lastenlasten kanssa.
Steinerpedagogiikan henki on arvostettua myös Tuulian lapsille sillä nyt lastenlapset jatkavat vanhempiensa
jalanjälkiä käydessään Steinerkoulua Lahdessa ja Vantaalla. Sitä henkeä kuvaa hyvin juhlapuhe, jonka Tuulian keskimmäinen poika piti ylioppilasjuhlassa oppilaiden puolesta. Hän kiitti koulua siitä, että on saanut
kasvaa sekametsässä, missä jokainen puu on erilainen.
Istutettua metsää hän vertasi peruskouluun.

Perhe pitää aina yhtä
Tuulialla on ollut monia ammatteja, hän on kokenut
työelämän muutoksia, joutunut pohtimaan, mihin kelpaa 60-vuotias ja miettimään, miten pystyy työssä ja
elämässä noudattamaan omia arvojaan. Hän on yksi
niistä, joka antaa kasvot sille, mitä tällä hetkellä yhteiskunnassa tapahtuu.
Tärkein voimavara Tuulialle on aina ollut ja on edelleen perhe, viisi lasta perheineen. Sen voiman hän on
saanut todistaa monta kertaa. Tuulia ja hänen lapset
perheineen on hyvin tiivis paketti. Jos joku tarvitsee
apua, ovat kaikki paikalla. Kaikkien perheenjäsenten
onnistumisia tai menestystä arvostetaan tasapuolisesti. Jokaisella viidellä lapsella on tällä hetkellä omannäköinen elämä. Välillä Tuulia jopa miettii, että ovatko
kaikki samasta perheestä. Kaikki kunnioittavat toistensa valintoja ja arvostavat toistensa elämäntapoja. He
viettävät paljon aikaa myös keskenään. Tästä Tuulia on
äärimmäisen onnellinen ja ylpeä.
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Suvun kuulumisia

Suku-uutisia
Onnittelemme
Sipriina Toukomaa (H 440) on
suorittanut 11.2.2021 psykologian
maisterin tutkinnon Itä-Suomen
yliopistossa ja saanut Valviralta
laillistetun psykologin oikeudet.

Tuomas Toukomaa (H 442) on
suorittanut lääkärin tutkinnon
12.2.2021 Latviassa, Riga Stradins
Universityssä ja saanut lääkärinoikeudet Suomessa.

FM (väit.) Juho Wilskmanin (Kvartetto K, 19) väitöskirja hyväksyttiin
Helsingin yliopiston väitöstilaisuudessa 4.12.2021 Comparing Military Cultures : Warfare in the Aegean
Region from the Fourth Crusade
to the Early Fifteenth Century.
Teoksessa analysoidaan maa- ja merisodankäyntiä Egeanmeren ympäristössä alueella, joka oli kuulunut
Bysantin valtakuntaan 1100-luvun
lopulla. Vastaväittäjänä toimi professori Jukka Korpela Itä-Suomen
yliopistosta.

Sini Sjöblomille (Kvartetto, N 322)
kultaa tankotanssin MM-kisoissa.
Sinin äiti Liisa Sjöblom kertoo,
että Sini oli ensimmäinen suomalainen paraurheilija tankotanssin
MM-kisoissa. Toivottavasti saamme
lukea seuraavassa lehdessä lisää Sinin urasta.

hön sekä Nuutajärvellä tutuksi tulleen lasitaiteilija ja muotoilija Markku Salon tuotantoon. Markku Salo
ja vaimonsa Marja-Leena pitivätkin
Hilkkaan säännöllisesti yhteyttä
Nuutajärven tapahtumista.
Urheilun seuraaminen television
välityksellä, varsinkin jalkapallon,
jatkui koko Hilkan elämän ja juontaa juurensa perheen vuosiin Valkeakoskella, jossa molemmat pojat
pelasivat Valkeakosken Hakan riveissä ja isä Åke toimi joukkueenjohtajana.

Aviomiehen ja vanhemman pojan menettäminen vain 13 päivän
välein on ollut Hilkan elämässä
raskas kokemus. Iloa sen sijaan
ovat tuottaneet nuoremman pojan
Timon kaksi lasta, viimeksi Rikun
ylioppilaaksi pääseminen ja Annin
balettiuran kehittymisen seuraaminen Suomen Kansallisoopperan balettioppilaitoksessa.
Hilkkaa lämmöllä muistavat Timon perhe ja Hilkan sisarusten lapset perheineen.
Eija Stenroth, teksti Maria Stenroth

Otamme osaa suruun
Hilkka Elina Martinsén, o.s. Stenroth syntyi 2.12.1934 Viipurin
maalaiskunnassa, Säiniöllä ja kuoli
10.10.2021 Lahdessa. (Kvartetto N
442).
Hilkka oli sisarussarjan nuorin ja
ainoa tytär kolmen pojan jälkeen.
Ruotsissa hän oli sotalapsena kahteen otteeseen (Kvartetto N, 76-81).
Hilkan toimi yrittäjänä viimeiset
vuosikymmenet liki ”kahdeksankymppiseksi” tuoden maahan ja
edustaen
lahjatavara-tarvikkeita.
Yrittäjyys oli hänelle ylpeyden aihe
ja solmitut kontaktit sekä tuttavuudet maata ja tukkukauppoja kierrellessä monen tarinan aiheita.
Hilkka oli kiinnostunut taiteesta.
Säiniön kylästä lähtöisin olleet taiteilijat olivat erityishuomion kohteina: mm. Erik Bruun, Kirsti Rantanen, Nina Terno ja Oiva Toikka.
Kiinnostus lasitaiteeseen kohdistui
erityisesti Oiva Toikan elämäntyö-
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Sukuseuran tuotteita vielä saatavana
Stenroth-viiri liehumaan
Viirejä on vielä saatavilla muutamia kappaleita
Hinta 90 € + lähetysmaksu

Standardi
Hinta 30 € + lähetysmaksu

Katarinan ja Henrikin sukuhaarojen Kvartetto-kirja
Hinta 15 € + lähetysmaksu 6,90 €
Ja vielä löytyy myyntiin myös

Intermezzo

Hinta 25 €
+ lähetysmaksu 6,90 €
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Tule mukaan historiatoimi
kunnan työhön!
Harrastatko sukututkimusta?
Oletko kiinnostunut suvun tarinoista
ja valokuvista?
Jos sinulla on näihin aiheisiin liittyviä
ajatuksia, ehdotuksia tai toiveita ja haluat
osallistua historiatoimikunnan toimintaan,
ota yhteyttä:
maaria.puupponen@yahoo.com

