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Tammikuun 1918 lopussa Hämeen-
linnan tullinhoitaja Kaarlo Johan-
nes Stenroth noudatti Virkamies-
liiton kehotusta ja sulki asuntonsa 
yhteydessä toimineen tullikamarin. 
Tullikamarilla työskennellyt 29-vuo-
tias tullivartija Oskar Fredrik Ber-
gman (myöhemmin Vuorimies) 
kuului Hämeenlinnan Vallanku-
mouskomiteaan eikä hän luonnol-
lisestikaan ollut samaa mieltä tulli-
toiminnan lopettamisesta.

Tullikamarin haltuunotto

14. helmikuuta 1918 Hämeenlin-
nan Vallankumouskomitea lähetti 
Suomen tullineuvostolle Helsin-
kiin kirjeen, jossa ehdotti komissaa-
rin asettamista tullikamariin. Itse-
oikeutettu valinta komissaariksi oli 

Taustaa: Miten Suomen Tulli ja sen Hämeenlinnassa 

oleva tullihoitaja Kaarlo Johannes (Hannes)  

Stenroth (Kvartetto, H 733) joutuivat mukaan  

vuoden 1918 tapahtumiin? Siitä kertoo seuraava 

teksti, jonka laajempi alkuperäisteksti on julkaistu 

Sukuviesti-lehdessä, numero 3/2018. Lupa julkai-

suun Kivenjuurissa on saatu.

Sata vuotta sitten: 
Kahden miehen vallankumous Hämeenlinnan tullissa

TeksTi on peräsin suomen TullisTa  
kuvaT anders von Bellin koTiarkisTo 

tullivartija Bergman. Saatuaan ni-
mityksen hän ehdotti apulaisekseen 
27-vuotiasta Albert Petäjää, joka oli 
aiemmin ollut Hämeenlinnassa tul-
livartijan toimessa. 

20. helmikuuta Bergman saapui 
Stenrothin asunnolle usean puna-
kaartilaisen kanssa ja ilmoitti ole-
vansa tullineuvoston määräämä 
komissaari. Hän vaati tullinhoita-
jaa sekä muita paikalla olleita alle-
kirjoittamaan sitoumuksen palvella 
kansanvaltuuskuntaa. Kun nämä 
kieltäytyivät, hän ilmoitti erotta-
vansa heidät ja ottavansa pakka-
huoneen ja tullikamarin haltuunsa. 
Kun Stenroth vastusteli, Bergman 
totesi käyttävänsä väkivaltaa, minkä 
jälkeen Stenroth ilmoitti ”väistyvän-
sä väkivallan tieltä” ja luovutti kassa-
kaapin ja sen avaimen.

Hannes Stenroth.

Stenroth yritettiin vangita
Bergman ei halunnut työskennellä 
Stenrothin asunnossa, vaan esitti 
tullineuvostolle, että yksi huone 
rautatien läheisellä pakkahuoneel-
la muutettaisiin tullikamariksi. 
Tästä koituisi hänen mukaansa 
Tullille paljon säästöä, kun vuok-
ranmaksu Stenrothille voitaisiin 
lopettaa. Lisäksi nimensä Vuo-
rimieheksi muuttanut Bergman 
vaati tullineuvostolta, että ”ajan 
kriitillisyyteen” nähden hänen ja 
Petäjän oli mitä pikimmin saatava 
omat taskuaseet, jotta tullitoimin-
ta ”vallankumousaikana” voitiin 
turvata. Huhtikuun alussa kumpi-
kin sai punakaartilta sotilaskivää-
rin. Aseet lisäsivät selvästikin hei-
dän itseluottamustaan, mikä näkyi 
kohta.
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14. huhtikuuta Vuorimies ja Pe-
täjä vangitsivat tullinhoitaja Sten-
rothin ja veivät hänet paikalliseen 
punakaartin esikuntaan. Berg-
man ilmoitti tullihoitajalla olevan 
”pitkä matka edessään”. Esikunta 
kuitenkin vapautti hänet, mikä ei 
vallankumouksellisia tullivartijoi-
ta miellyttänyt. He hakivat hänet 
kotoaan uudelleen. Vietyään tul-
lihoitajan pakkahuoneelle Berg-
man uhkasi iskeä tämän pään ra-
kennuksen kivijalkaan. Uhkaus jäi 
toteuttamatta, ja Stenroth pääsi 
uudelleen vapaaksi. Hän piiloutui 
vainoajiltaan.

Myös muut tullin   
työntekijät vangittiin

Kivääreillä varustautunut kaksikko 
teki kotitarkastuksen myös tullivar-
tija Castrénin luo. Vangitsemisen 
yhteydessä Castrén sai tietää, että hä-
nelle ja päällysmies Abrahamssonil-
le oli jo annettu kuolemantuomio. 
Keuhkotautinsa vuoksi Castrén pää-
si vankilasta kaupunginsairaalaan, 
mutta täältäkin Bergman ja Petäjä 
kävivät vaatimassa häntä mukaansa. 
Tähän hoitohenkilökunta ei kuiten-
kaan suostunut.

Punakaarti oli päästänyt päällys-
mies Abrahamssonin jo useaan ot-
teeseen vapaaksi. Bergman ja Petä-
jä kävivät 22. päivänä huhtikuuta 
1918 omasta aloitteestaan etsimäs-
sä häntä. Saman päivän iltana he 
ottivat kiinni myös kassanhoitaja 
Helmi Huttusen, joka asui isänsä 
huoneistossa Hallituskatu 4:ssä. 
Huttunen oli päällysmies Abra-
hamssonin tytär. Kumpikin vietiin 
punakaartin esikuntaan Suomen 
kasarmille. Vangitseminen oli ni-
menomaan Bergmanin vaatimus. 
Hän väitti, että Abrahamsson oli 
toiminut venäläisten santarmien 
kätyrinä, ja tämän tytärtä hän 
syytti vastavallankumoukselliseksi 
sabotoijaksi.

24. päivänä huhtikuuta ryhmä 
punakaartilaisia haki vankilasta Ab-
rahamssonin, joka vietiin yhdessä 
19 muun vangin kanssa pois kau-
pungista. Vangeille kerrottiin heitä 
vietävän rintamalle pakkotyöhön. 
Matkalla Lahteen vankijoukko yhtä 
lukuun ottamatta kuitenkin teloi-
tettiin ampumalla Vanajan pitäjässä 
olevalle Parkun talon pellolle. Sieltä 
heidän ruumiinsa löytyivät.

Kassanhoitaja Helmi Huttunen 
päätyi poliisiputkaan ja lopulta lää-
ninvankilaan eli Hämeen linnaan. 
Sieltä hän pääsi vapaaksi saksalais-
ten vallattua kaupungin neljä päivää 
myöhemmin. Isänsä väkivallan uhri-
na menettänyt kassanhoitaja kuoli 
vuotta myöhemmin 36-vuotiaana. 
Aviomiehen ohella häntä jäi kaipaa-
maan reilun vuoden ikäinen poika.

Abrahamssonin surmapäivänä 
Bergman ja Petäjä lähtivät pakoon 
kohti Lahtea ja heittivät kiväärinsä 
pois matkalla. Saksalaiset sotilaat 
ottivat heidät vangiksi Vesalan ky-
lässä Lahden lähellä, ja he joutuivat 
odottamaan tuomiotaan Lahden 
vankileirissä. 

Hannes Stenroth oli hyvin pidetty esimies. Vuonna 1934 hänelle myönnettiin 
Suomen Valkoisen Ruusun Ritarikunnan I:en luokan Ritarimerkki.
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KUKA OLI HANNES STENROTH?
teksti: Anders von Bell (Kvartetto, H 736)

Kaarlo johannes (Hannes) Stenroth syntyi Otto Adolf ja 
Fanny Maria Stenrothin (Kvartetto, H 733) perheeseen 
vuonna 1867. Isä toimi Laukaan kirkkoherrana ja per-
heeseen syntyi yhteensä seitsemän lasta (Taulukko 1).
Hannes pääsi ylioppilaaksi Jyväskylän lyseosta 1885. 
Oikeustieteen kandidaatiksi hän valmistui 1890. Tulli-
hoitajaksi Hämeenlinnaan hänet nimitettiin 1907, josta 
hän siirtyi vuonna 1919 Tampereen tullihoitajaksi. 

Eläkkeelle jäätyään Hannes muutti Helsinkiin Lapin-
lahdenkadulle, mutta osan sota-ajasta hän asui isoisäni 
Eino von Bellin ja isoäidin Thelman perheen luona Kul-
lobackassa Sotungissa, nykyisen Vantaan itäosissa. 
Tätini Barbro von Bell-Wahlman muistaa, kun Hannes 
kepillä kolkutti yläkerran huoneessa lattiaan ja huusi, 
että ”Teppo vill ut” eli Teppo haluaa ulos. Kyseessä oli 
yöastia, joka oli saanut nimen Teppo. Tehtävä oli osoi-
tettu perheen nuorille eikä se ehkä ollut oikein mieluisa 
tehtävä tätini mukaan. 

Hannes oli jo jonkin verran sairaalloinen silloin. So-
dan jälkeen hän sitten muutti takaisin kotiinsa kaupun-
kiin, missä hän kuoli 12.11.1947 runsaan 80 vuoden 
iässä. 

Seija Tikkanen kertoi minulle, että häntä hieman pe-
lotti, kun he vierailivat äitinsä Maija Vaalaksen kanssa 
Hanneksen luona. Asunnossa oli varsin pimeätä ja Han-
nes makasi huonokuntoisena sängyssä. Seija kertoi mi-
nulle myös kuulleensa äitinsä sisarelta Toini von Belliltä, 
että Hannes oli aika äkkipikainen ja että kun Hannes oli 
joskus tiuskinut vaimolleen Ollalle jotain pikaistuksis-
saan, niin hän jätti sitten tyynyn alle lappusen, missä 
hän pyysi anteeksi käytöstään. 

Ja anteeksi hän sai.  Olla menehtyi jo 22.4.1915 eikä 
Hannes mennyt uudestaan naimisiin. Heillä ei ollut 
lapsia, siksi suvun lapset olivat Hannekselle tärkeitä. 
Monella tavalla Hannes oli sukurakas ja yhteyttä pidet-
tiin säännöllisesti. 

TAULUKKO 1. HANNES STENROTH
Vanhemmat: Otto Adolf ja Fanny Maria Stenroth

Sisarukset: 

Otto Eliel (1861 – 1939), hän oli itsenäisen Suomen 
ensimmäinen ulkoministeri, hän toimi mm. senaat-
torina ja kansanedustajana

Fanny Wilhelmina (Minna) (1863 – 1938), hän toimi 
Kuopion tyttölyseon rehtorina 

Sigrid Naemi (Sirkku) (1864 – 1935) (Anders von Bellin 
isoisän äiti)

Kaarlo Johannes (Hannes) (1867 – 1947), virkamies ja 
tullihoitaja

Paul Osvald (1869 – 1952), joka seurasi isänsä jälkiä 
pappina

Naemi Maria (1875 – 1924), hän toimi mm. kirjailijana 
taitelijanimellä Marja Salmela (ks. Kivenjuuret 42, 
huhtikuu 2019)

Elsa Aino (1879 – 1883), menehtyi runsaan 4 vuoden 
ikäisenä

Puoliso: Olga (Olla) Pamela von Bell (1868 – 1915) 
avioitui 1894. (Olla oli Anders von Bellin isoisän 
isän, Andreas (Antero) Evert Nicolaus von Bellin 
(Kvartetto, H 734) sisar. 
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Oli todella mukava asettua Isoka-
dun varrella olevan Guest House 
Neran vierashuoneeseen. Yhdistet-
ty ravintola ja vierastalo sijaitsevat 
Neristanissa vuonna 1831 rakenne-
tussa talossa. 

Saavuin Kokkolaan marraskuise-
na iltana ja käytin aikani tutustumal-
la vielä kerran suvun esivanhempiin 
mukaan ottamieni muistiinpanojen 
avulla. Niiden mukaan vanhassa 
kaupungissa olivat asuneet useat 
esivanhemmat. 

Stenrothilaisia edustivat Kokko-
lan ensimmäinen kaupunkiseura-
kunnan kappalainen Jakob Schro-
derus (1814-1868, N 313) ja hänen 
vaimonsa Charlotte Lovisa Kekoni 

Kotiseutupäivät 
– aikamatka suvun menneisyyteen
Päätin uskaltaa osallistua viime marraskuussa valtakunnallisille 

kotiseutupäiville Kokkolassa. Matka tuntui oikein erityiseltä 

pitkän kotona oleskelun jälkeen. 

TeksTi ja kuvaT: liisa sjöBlom

(1816 - 1898, N 313), joka oli Anna 
Kristina Stenrothin (1776 - 1857, 
N 15) tytär (kuva 1). Kantaisämme 
Erik Stenrothin nuorempi poika 
Nils (N 1) oli siis Charlotten isoisä. 

Kokkolan seurakunnan rippi-
kirjoista selviää, että kappalainen 
Schroderuksen perhe asui Neris-
tanissa, joka näyttää lähes samal-
ta kuin 1800-luvulla. Jakobin saa-
tua kappalaisen viran, hän hankki 
rehtori Carl Simeliuksen vanhan 
talon, joka sijaitsi Läntisen Kirk-
kokadun ja Pakkahuoneenkadun 
kulmauksessa. (Kuva 2) Siellä per-
he asui ja piti mm. kahta lehmää 
aina isän kuolemaan saakka. Hän 
ehti toimia vain kymmenen vuotta 

Kokkolan kaupun-
kiseurakunnan 
kappalainen Jakob 
Schroderus perhei-
neen vuonna 1863. 
Vas. edessä Hjalmar, 
isä Jakob, Ida, äiti 
Charlotta, takana 
vas. Jakob, Anna ja 
Hanna. Kuva Jaakko 
Sjöblomin arkisto.

Kokkolan seurakunnassa. 
Perheen huoltajan kuoltua äi-

ti-Charlotta lapsineen joutui muut-
tamaan vuokralle. Leskiäiti Char-
lotta asui lasten kanssa kolmessa eri 
osoitteessa Kokkolan vanhassa kau-
pungissa, ensin kauppiaanlesken 
Hilda Bergin talossa, sitten laivu-
rinlesken Maria Kasenin talossa ja 
lopuksi työmies Juho Hannelinin 
talossa. Kaikki asuinpaikat sijaitsi-
vat Neristanissa.

Kokkola oli 1800-luvulla hyvin 
kansainvälinen kaupunki. Sieltä 
käytiin ulkomaankauppaa kaikille 
maailman merille. Schroderuksen 
nuorempi poika Hjalmar (N 313) 
lähti myös merille. Hän eteni pe-

Läntinen Kirkkokatu näytti 2020 lähes 
sellaiselta kuin Schroderusten siellä 
asuessa 160 vuotta aiemmin. Kuva 
Liisa Sjöblom.
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rämieheksi, kunnes kotiin saapui 
suruviesti Hjalmarin sairastumises-
ta ja menehtymisestä vain 27-vuoti-
aana. Ranskankielisessä virallisessa 
ilmoituksessa kerrotaan, että Hjal-
mar haudattiin Galigliariin Italiaan 
vuonna 1882. 

Vanhempi pojista Jakob (N 314) 
seurasi isänsä jälkiä ja opiskeli pa-
piksi. Vaimon hän löysi – mistä 
muualtakaan kuin - Kokkolan Ne-
ristanista. Ilokseni huomasin, että 
olin parkkeerannut autoni tämän 
nuorikon kotitalon edustalle Kok-
kolaan saapuessani. Jakob juniorin 
morsian oli Sophia Maria Donner 
(N 314). Marian, kuten häntä kut-
suttiin, isä oli kauppias Jakob Don-
ner (N 314), joka oli rakentanut 
talon Isokadun varteen. Vuosina 
1939-44 Kokkolan suojeluskunta 
ja Lotta Svärdin osasto toimi täs-
sä talossa. Talo tunnetaan parem-
min Mercuriuksen talona, siinä 
aikoinaan sijainneen elokuvateat-
terin mukaan. Elokuvateatteri oli 
palanut vieden mennessään myös 
asuintalon yläkerran. Näin ollen 
vain kellarikerros on varsinaisesti 
Marian ajalta – mutta kuitenkin – 
sukuhistorian havinaa jälleen! 

Matkalla selvisi, että Jakob Don-
nerin edellinen asuintalo oli en-

simmäinen kivitalo Kokkolassa. 
Tämäkin oli hyvin merkillinen ta-
rina: Talo on jäänyt nykyisen Seu-
rahuoneen sisään. Taloa ei koskaan 
purettu vaan Seurahuonetta laajen-
nettiin ja vanha talo on osa Seura-
huonetta. (Kuva 3)

Kotiseutupäivillä oli järjestetty 
opastettu kierros Neristaniin, joksi 
säilynyttä vanhaa kaupunkia kut-
sutaan. Yllätyksiä tuli lisää: Jakob 
Donnerin talon vieressä oli vanha 
pientenlasten koulu, jossa Char-
lotten kaksi tytärtä Ida ja Anna (N 
313) opettivat. Kaikesta tästä on 
yli sata vuotta, sillä nuorempi sisar 
Ida lopetti opettamisen 60-vuotiaa-
na vuonna 1919. Sisarukset asuivat 
äitinsä kanssa Neristanissa ja äidin 
kuoltua kahdestaan. (Kuva 4.)

Kolmas perheen tyttäristä Johan-
na Lovisa eli Hanna (N 178) seura-
si äitinsä jalanjälkiä avioiduttuaan 
pastori Kristian Kekonin (N 178) 
kanssa, he olivat myös serkuksia. 
Kristian toimi kappalaisena ensin 
Inarissa sitten Sotkamossa ja Han-
nalle viimeiseksi asuinpaikasi jäi 
Uusikirkko, jossa hän kuoli vain 
39-vuotiaana. 

Hänen miehensä siirtyi myöhem-
min kappalaiseksi Saarijärven seu-
rakuntaan, joka onkin ollut useiden 

Stenrothilaisten pappien työnan-
taja. Myös Anna Kristina Stenroth 
tuli haudatuksi Saarijärvelle, sillä 
hän asui leskeksi jäätyään poikansa 
Lars Johan Kekonin (1805-1864, N 
240) luona, joka toimi siellä kappa-
laisena ennen veljenpoikaansa Kris-
tiania.

Nähtyäni kaikki nämä vanhat ta-
lot ja kuultuani kertomuksia Kok-
kolan historiasta ja nykypäivästä 
palasin tyytyväisenä jatkamaan ko-
ronaeristystäni kotiin.

Liisa Sjöblom (N 322)

________________

Lähteet
Karvonen Mikko, Kokkola Ark-

kitehtuuri 1620-1920, Tallinna 
Raamatutrükikoja oü, Tallinna 
2019.

Kokkolan Wanha Kartano, saata-
vissa http://www.wanhakartano.
com/ luettu 28.3.2021.

Kokkolan kaupunkiseurakunnan 
rippikirjat.

Sjöblom Jaakko kotiarkisto.

Kokkola 1800-luvulla. Vaalea talo keskellä on kauppaneuvos Joachim Donne-
rin rakentama talo vuodelta 1806. Se oli ensimmäinen kivitalo Kokkolassa ja 
säilynyt osana Seurahuonetta edelleen. Kuva Vi Neristassbor rf. / Kokkolan 
kotiseutuarkisto.

Kokkolan pientenlastenkoulu toimii 
nykyään juhla- ja majoitustilana 
nimellä Vanha kartano, vasemmalla 
takana Jakob Donnerin talo. Kuva 
Liisa Sjöblom.
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TeksTi: pauliina Hellman (s, 3663)
kuva: joHanna davis (s, 3671)

DNA:han hurahtanut
Ei enää vain eläkeläisten harrastus

Nuorena pidin sukututkimusta elä-
keläisten harrastuksena, mutta ne-
tin tarjoamat mahdollisuudet ovat 
mullistaneet maailman tälläkin 
alueella. Tämä lienee suurena syynä 
siihen, että monet ihan nuoretkin 
harrastavat nykyään sukututkimus-
ta. Niinpä taidankin 45-vuotiaana 
olla aika tavanomaisen ikäinen su-
kututkija. 

Itse hurahdin asiaan kolmisen 
vuotta sitten tajuttuani, että netissä 
on valtava määrä lähteitä, kotisoh-
valta käsin luettavissa. Kirkonkirjo-
ja, valtionhallinnon asiakirjoja, hau-
takivihakemistoja ja sanomalehtiä. 
Lisäksi yksittäiset tiedot ovat nyt hel-
pommin löydettävissä hakukonei-
den avulla. Esimerkiksi sanomaleh-
tien kohdalla (digi.kansalliskirjasto.
fi) avainsanahaku on mullistanut 
sukututkijan mahdollisuudet.  

Moni pitkään perinteistä suku-
tutkimusta tehnyt on epäluuloinen 
uusia menetelmiä kohtaan. Läh-
dekriittinen täytyy olla ja muistaa, 
ettei nettisukupuu ilman lähdeviit-
teitä ole luotettavaa tietoa, kaik-

ki pitää tarkistaa itse luotettavista 
lähteistä. Kirkonkirjoista yms. asia-
kirjalähteistä voi nykymenetelmin 
kuitenkin tehdä aivan yhtä huolel-
lista tutkimusta kuin ennenkin. Ny-
kyään se on vaan mahdollista myös 
meille työssäkäyville, jotka emme 
ehdi virka-aikaan arkistoihin.

DNA vie mennessään

DNA-sukututkimus tuli Suomessa 
suuren yleisön tietoisuuteen vuo-
sien 2016-2017 tienoilla ja aloin 
miettiä testin tekemistä tajuttuani, 
että enoni Heikki Poroila (S 1528) 
on ainoa tiedossani oleva isälinjansa 
edustaja. Sain päähäni, että hänestä 
pitää saada isälinjatesti eli Y-kro-
mosomitesti. Tilasin myös itselleni 
serkku- eli autosomaalitestin. Pian 
tajusin, että mitä enemmän tes-
tattuja lähisukulaisia minulla on 
vertailtavana, sitä enemmän saan 
tuloksista irti. Siitä se sitten lähti-
kin pian lapasesta. Veli, äiti, tätejä, 
serkkuja, vanhempien serkkuja ja 
pikkuserkkuja…

DNA:n avulla voi paitsi tehdä 
sukututkimusta, myös nähdä kä-
sittämättömän kauas menneisyy-
teen. Perinteisen sukututkimuksen 
keinoin ei yleensä päästä 1400-lu-
kua kauemmas, mutta isälinjojen 
(Y-kromosomi) ja äitilinjojen (mi-
tokondrio-DNA) haploryhmien 
tutkimuksella on pystytty hahmot-
telemaan muuttoliikkeen reittejä 
ihmiskunnan alkuhämäristä asti. 
Aivan päätähuimaavaa!

Etsivä toivottavasti löytää

Kiehtova aspekti on mahdollisuus 
löytää tuntemattomia esivanhempia 
DNA:n avulla. Oma pitkän tähtäi-
men projektini on yrittää selvittää, 
kuka oli tuntematon isänisänisän-
isänisäni. Toistaiseksi johtolankoja 
on hyvin vähän, mutta sukututki-
mus ei ole kärsimättömien hommaa. 
Olisi myös hauskaa löytää uusia pik-
kuserkkuja jne. Esimerkiksi merille 
lähteneillä isosedällä ja isoisosedällä 
saattaa hyvinkin olla jälkeläisiä kau-
kanakin maailmalla.
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DNA-tutkimus voi tuntua 
taianomaiselta, jos vaikkapa adop-
toitu henkilö löytää kertarysäyksel-
lä sisaruksia tai biologista isää vuo-
sikausia etsinyt saa selville isänsä. 
Mitä kauemmas sukupuussa men-
nään, sitä vaikeammaksi juuri oi-
kean henkilön tunnistaminen kui-
tenkin käy. Usein kaukaisempaa 
esi-isää etsittäessä törmätäänkin 
tilanteeseen, jossa etsitty esi-isä on 
lähes varmasti yksi veljes- tai serkku-
sarjasta – mutta ei pystytä varmuu-
della sanomaan, kuka heistä.

Uskon ja toivon, että jo lähitu-
levaisuudessa tulee käyttöön entis-
tä tehokkaampia ohjelmia, jotka 
osaavat automaattisesti analysoida 
DNA-tuloksia, kun osan vertailta-
vista henkilöistä sukulaisuussuhteet 
tunnetaan ja osan ei. Erilaisia apu-
välineitä on nytkin olemassa, mutta 
ne vaativat aika paljon manuaalista 
työtä. 

Keskustelupalstoilla kysellään 
usein mahdollisuuksia testauttaa 
edesmenneiden sukulaisten lähettä-
mien kirjeiden postimerkkejä. Täl-
laista palvelua onkin ollut tarjolla, 
mutta tekniikka ei ole ollut tarpeek-
si luotettavaa laajempaan käyttöön. 
Tämä lienee kuitenkin vain ajan ky-
symys. Odotan tätä mahdollisuutta 
itsekin malttamattomana, mutta 
tässä on myös eettisiä kysymyksiä. 
Entä jos vainaja ei olisi suostunut 
testiin eläessään? Tai jos postimer-
kin on nuollut joku ihan muu, vaik-
ka postivirkailija, joka on yhä elos-
sa. Ei kai minulla voi olla oikeutta 
hänen DNA:hansa?

Perinteinen sukututkimus 
ja DNA käsi kädessä

Jotkut ajattelevat, ettei perinteis-
tä sukututkimusta enää ”tarvitse” 
tehdä, kun kaikki muka selviää 
DNA-testillä. Eihän se nyt toki 
näin mene, mielestäni parhaimmil-
laan perinteinen sukututkimus ja 

DNA-sukututkimus tukevat toinen 
toistaan. DNA-tulokset saattavat 
vaikkapa tuoda esiin virheitä perin-
teisessä sukututkimuksessa.

Ehkä mielenkiintoisin itseäni kos-
keva tapaus sattui jo muutama vuosi 
ennen kuin testautin itseni. Kuulin 
tapauksesta vasta myöhemmin Erk-
ki Nenoselta, joka on tutkinut Sur-
sillien äitilinjaa hyvin perusteellises-
ti. Joitakin vuosia aiemmin kaksi 
DNA-harrastajaa, joilla oli paperilla 
sama äitilinja (eli sama äidinäidin...
äidinäiti) oli teettänyt itsestään mi-
tokondrio-DNA-testin, eli ns. äiti-
linjatestin. He saivatkin aivan eri 
tulokset, mikä ei ole mahdollista, 
jos äitilinja on sama. Selvittelyssä 
huomattiin, että yhdellä 1600-luvul-
la eläneellä esi-isällä oli ollut lapsia 
kahden vaimon kanssa, mutta kaik-
kia oli erehdytty pitämään ensim-
mäisen vaimon lapsina. Kun suku-
puuta korjattiin, toinen testatuista 
(ja myös minä) siirtyi osaksi Sur-
sillien äitilinjaa. Koska Sursillien 
naisista on Suomen oloissa tietoa 
poikkeuksellisen pitkälle mennei-
syyteen, on myös mahdollista sel-
vittää yhteys vaikka kuinka moneen 
äitilinjatestin osumaan. Minullakin 
on tämän ansiosta liuta geneettises-
ti aika kaukaisia osumia, joihin yh-
teys kuitenkin tunnetaan.

SELKEÄ SUOMENKIELINEN 
TIETOPAKETTI: 
Ahti Kurrin sivusto:
https://www.kurrinsuku.net/

NEUVOJA LÖYTYY 
ESIMERKIKSI: 
Facebook ”Suomi DNA-projekti
 / Finland DNA Project / Finland 
DNA-projektet”-ryhmä.

Ehdokkaana 
Pohjois maiden neuvoston 

vuoden 2021 
kirjallisuus palkinnossa
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HEIDI VON WRIGHT: 

Autofiktiv dikt 
av Heidi von Wright 

Runokokoelma.
Schildts & Söderströms, 
2020.



        Kivenjuuret 1/2021 | 1110 | Kivenjuuret 1/2021                   

Koronakaranteeni on ehkä innosta-
nut sukulaisia järjestämään arkisto-
jaan ja kätköistä on saattanut löytyä 
vanhoja koneella kirjoitettuja teks-
tejä. Tiesitkö, että tekstit voi saattaa 
sähköiseen muotoon ja siirtää laa-
jemmallekin lukijakunnalle? 

Kerron esimerkkinä äitini Cle-
ve-suvun sukukirjan valmistamises-
ta ja sen jakeluongelmista elossa 
oleville sukulaisille. Kirja valmistui 
tämän vuoden alussa. Clevet liitty-
vät Stenroth-sukuun myös Lind-su-
vun kautta. Näin esimerkiksi suku-
tutkijamme Impi Hagström ja Seija 
Lind ovat sukulaisiani sekä äidin 
että isän puolelta, jossa kuulumme 
Katarina-sukuhaaraan.

Viisi vihkoa

Äitini serkku Nils Cleve (1905-
1988) oli valtionarkeologi ja Kan-
sallismuseon johtaja. Eläkkeelle 
siirryttyään hän kirjoitti viisi vih-
koa viidestä Cleve-suvun pappissu-
kupolvesta nimellä En prästsläkts 
öden 1678-1983. Sattumalta löytyi-
vät vielä hänen omat muistelmansa 
Epilog.

Eräässä sukutapaamisessa vuosia 
sitten heräsi ajatus saattaa nämä 
arvokkaat tekstit sähköiseen muo-
toon ja sukulaisten luettaviksi. In-
nostuin asiasta ja opettelin tekstin 
skannauksen Epson skannerini 

Vanhat tekstit 
sähköiseen muotoon

TeksTi: marjaTTa salonen

ABBYY-lukuohjelmalla. Työ oli hi-
dasta, sillä skanneri ei lue aina tar-
kasti kirjaimia eikä ohjelman kieli 
englanti å, ä ja ö kirjaimia. Sivuja 
oli lähes 150. Työ edistyi kolme 
sivua päivässä ja vähitellen se tuli 
koneelleni. Ruotsinkielisen tekstin 
tarkistus otti aikansa. Sisareni Mir-
ja Saaren, ruotsin kielen ammatti-
laisen, ansiosta teksti saatiin hyvään 
kuntoon. Hän täydensi vielä kirjan 
loppuun Nils Cleven koko tieteelli-
sen tuotannon (11 sivua). 

Aineisto siirrettiin tuttuun Keu-
ruskopioon, jonka taitava taittaja 
Jaana Pasanen ideoi kannen. Siinä 
Padasjoen papin Joachim Cleven 
ja vaimonsa Maria Elisabethin tus-
sipiirrokset vuodelta 1782, kirkol-
linen lila-väri ja Viipurin silhuetti 
kuvaavat suvun luonnetta.

Entä kirjan jakelu   
ja painosmäärä?

Tunsimme Cleve-suvun rakenteen, 
mutta emme kovin hyvin elossa ole-
via sukulaisiamme. Siksi oli vaikea 
arvioida kirjan painosmäärää, jon-
ka aluksi arvioimme olevan 60. Su-
kulaisien löytäminen oli sittemmin 
kuin salapoliisityötä. Genistä löytyi 
nimi, joka oli täydentänyt muuta-
mia vuosia sitten tietokantaa. On-
neksi hänen nimensä oli Fonectas-
sa, sillä hän oli avainhenkilö yhden 
sukuhaaran ihmisiin. Apua saimme 
myös Väestörekisteristä. Näiden tie-
tojen avulla päätimme painosmää-
räksi 100. Nyt kirjaa on jäljellä 9 ja 
kustannukset on saatu katettua. Ih-
miset ovat kiitollisina ottaneet kir-
jan vastaan, josta suuresti iloitsem-
me sisareni kanssa. 
 

Marjatta Salonen
(Intermezzo 253) 

PS. Nyt olen uusien tekstien pau-
loissa. Valmistelen appeni Olavi Sa-
losen (1914-1998) kirjoittamia muis-
telmia (n. 400 sivua) sähköiseen 
muotoon ja ehkä kirjaksi hänen toi-
veensa mukaisesti. Painoyritys Gra-
no Oy:n skannauspalvelun avulla 
työ luistaa nyt paljon helpommin.    
 

E
n prästsläkts öden antecknade av N

. C
.

En prästsläkts öden 
antecknade av N. C. 

NILS CLEVE 
En beskrivning av prästsläkten Cleve

1678 –1983

9 789529 443567
ISBN 978-952-94-4356-7
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Olen ammatiltani musiikkikirjastonhoitaja. En ole an-
tanut eläköitymisen liikaa haitata rakkaita harrastuk-
siani, jotka liittyvät musiikin ja siihen liittyvän tiedon 
keräämiseen ja jakamiseen. (Kvartetto S,1528)

Kiinnostuin jo 1990-luvun alussa luetteloista, joihin 
on koottu tieto yksittäisen säveltäjän koko tuotannos-
ta. Tällainen ”kaikki-yksien-kansien-välissä” -tyyppinen 
ajatus on minusta kiehtova sekä käytännön apuvälinee-
nä että ideana sinänsä. Useimmille meistä toki riittää 
tieto rakkaankin säveltäjän keskeisistä tai läheisimmiksi 
koetuista teoksista. Mutta yllättävän paljon on tilantei-
ta, joissa pitäisi tietää enemmän, jopa paljon enemmän. 
Silloin käännytään kunnolla tehdyn teosluettelon puo-
leen – tai harmitellaan, ettei kukaan ole sellaista vaivau-
tunut tekemään.

Kotimaisia säveltäjiä

Oma harrastukseni alkoi arkisen kirjastotyön helpotta-
misesta ja siitä havainnosta, että vain harvojen suoma-
laisten säveltäjien tuotannosta oli ylipäätään tarjolla pe-
rusteellista yhteenvetoa. Suppeita listauksia oli, mutta 
vain Jean Sibelius oli vakavan ja perusteellisen tutkin-
nan ja siihen liittyvän sävellystuotannon selvittämisen 
kohteena. Tätä työtä teki Åbo Akademin professori Fa-
bian Dahlström, jonka kanssa sain vaihtaa ajatuksia 
siitä, millainen teosluettelo olisi kirjastojen palvelutyön 
näkökulmasta ihanteellinen. Lopputulos, Jean Sibelius 
: Thematisch-bibliographisches Verzeichnis seiner Werke val-
mistui vuonna 2003 (Breitkopf & Härtel). Sen verran 
hitaasti tämä hanke kuitenkin eteni, että ehdin ottaa 
itse ensimmäiset harjoitusaskeleet sekä Oskar Meri-
kannon (1994) että Erkki Melartinin (2000) parissa.

2010-luvulla ryhdistäydyin ja kokosin ensimmäisen 
huolelliseen arkistotyöhön perustuvan luettelon Se-

Melartinista Merikantoon, 
Mozartista Zappaan
TeksTi ja kuvaT Heikki poroila

lim Palmgrenin sävellyksistä (2014). Tässä vaiheessa 
totesin myös välttämättömäksi tehdä vanhat luettelot 
uusiksi. Erkki Melartinin teosluettelon painettu versio il-
mestyi 2016, Oskar Merikannon teosluettelo 2019. Kaikis-
ta kolmesta olen valmistanut myös vapaasti käytettävis-
sä olevat PDF-muotoiset, päivitetyt versiot. Neljäntenä 
suomalaisena taidemusiikin säveltäjänä olen tarttunut 
Leevi Madetojaan, jonka luettelon tekemisen aloitin 
vuoden 2021 alussa. Se valmistunee vuoden 2022 ai-
kana.

Kurkistus ulkomaille

Kotimaisten säveltäjien tunnetuksi tekeminen teosluet-
telonkin avulla on minulle jonkinlainen velvollisuus, 
koska ei niitä todennäköisesti kukaan muukaan tekisi. 
Sen sijaan kaksi ulkomaista säveltäjää, joiden koko sä-
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vellystuotannon esittelyyn olen paneutunut, ovat puh-
taasti oman harrastuksen ja kiinnostuksen seurauksia. 

Kun Wolfgang Amadeus Mozart vuonna 1991 oli 
kansainvälisen juhlinnan kohteena, kokosin suomalai-
sille harrastajille hänen koko tuotantonsa esittelevän 
kirjan Mozartin sävellykset. Se ei perustunut omaan tut-
kimustyöhöni, vaan roolini oli koota monista lähteis-
tä tietoa, jota ei suomen kielellä ollut tarjolla. Yleensä 
kriittinen Seppo Heikinheimo oli hänkin Mozart-fani, 
mistä hyvästä hän arvioi kirjani yleisesti ottaen varsin 
suopeasti. 

Mutta uutta tietoa löytyi koko ajan ja Mozart-tutki-
mus harppoi luetteloni ohi. Päivitin sen ulkoisesti ja 
sisällöllisesti ja julkaisin sen 2020 nimellä Aarteista suu-
rin. Kuten otsikosta voi päätellä, suhteeni Mozartin mu-
siikkiin on säilynyt läheisenä. Kirjaa kootessani kuunte-
lin läpi Mozartin koko tuotannon, joka mahtuu parille 
sadalle CD-levylle. 

Sain jo vuonna 1967 vakavan tartunnan myös Frank 
Zappan musiikkiin. Kokosin tuolloisen kollegani Heik-
ki Karjalaisen kanssa Zappan suomenkielisen disko-
grafian otsikolla Zappa äänitteillä: Esittelevä diskografia 
1961-1995 kunnioittamaan pari vuotta aiemmin kuol-
lutta säveltäjää. 

Kirja oli suosittu, mutta se ei ihan tyydyttänyt mi-
nua, koska se keskittyi levytyksiin, ei sävellyksiin. Niin-
pä palasin aiheeseen ja julkaisin tietääkseni maailman 
ensimmäisen Frank Zappa -teosluettelon vuonna 2015 
otsikolla Frank Zappa sävellykset. Koska myös tässä ta-
pauksessa uutta tietoa tuli seuraavina vuosina tulvi-
malla, päivitin luettelon englanninkielisenä ja vain 
verkossa PDF-muodossa julkaistuna versiona nimellä 
Compositions by Frank Zappa vuonna 2020.

Digitoidut materiaalit apuna

Edellä mainittujen luetteloiden uusimpien versioiden 
yhteinen sivumäärä on noin 2500. On makuasia, kut-
suuko tällaista harrastukseksi vai pakkomielteeksi. Mie-
lenkiintoista ja hauskaa työ joka tapauksessa on. 

Tutkijan urakka on myös merkittävästi helpottunut 
sen myötä, että Kansalliskirjasto on ansiokkaasti digi-
toinut vanhoja sanoma- ja aikakauslehtiä, joiden sisäl-
töä voi nyt tutkailla rauhallisesti kotoa käsin (digi.kan-
salliskirjasto.fi). 

Vanhoista lehdistä esiin työntyvät lukemattomat lan-
ganpäät houkuttavat uppoamaan yhä uusiin ja uusiin 
asioihin. Joskus onkin vaikeinta hillitä uteliaisuuttaan, 
kun mennyt maailma on niin houkutteleva.

Melartin, Merikanto, Palmgren ja Zappa 
löytyvät maksuttomina PDF-kirjoina 
osoitteesta www.heikkiporoila.fi. 

Mozart-kirjaa Aarteista suurin 
on muutama kappale vielä jäljellä,
 sen saa Stenroth-hintaan 
25 € + postituskulut tilaamalla 
heikki.poroila@gmail.com.
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Tapio Bergholm: 

Tutkimukseni ydin

Teoksen nimi Kiihkeä Koivisto ki-
teyttää tutkimuksen keskeisen tu-
loksen. Mauno Koivisto osallistui 
sotaan, poliittisiin kamppailuihin 
ja tieteen oppiriitoihin kiihkeästi. 
Hän oli valmis kamppailuun.

Valtiomieselämäkerroissa etsitään 
usein pitkiä linjoja. Monet uskovat, 
että varhainen henkilöhistoria muo-
vaa ratkaisevasti yksilön kehitystä.

Tässä on toinen näkökulma. Tar-
kastelu keskittyy Koiviston henki-
sen kasvun, uran ja yhteiskunnalli-
sen toiminnan solmukohtiin, joissa 
tapahtui olennaisia muutoksia.

Koiviston arkiston rikas aineisto 
tarjoaa paljon uutta tietoa. Nuoruu-
den solmukohtiin keskittyminen 
mahdollistaa useat uudet tulkinnat 
Mauno Koiviston aatteista, asenteis-
ta ja toiminnasta.

FT Tapio Bergholm (Kvartetto, 
K 373) on tutkija, joka on kirjoit-
tanut muun muassa kaksi väitöskir-
jaa. Tästä uutisoitiin Kivenjuurissa 
numero 34, huhtikuussa 2015.
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KM Heli Laurikainen (H 928): 
Maailman synty ja ihmis-
kunnan kehitys aikojen 
alusta vuoteen 2021.

Mistä tulemme, minne olemme 
menossa, entä mikä on elämän tar-
koitus? Kirjassa käydään läpi yleis-
katsaus maailman ja ihmiskunnan 
synnystä uskonnollisten epäselvyyk-
sien ja Darwinin evoluutio-opin 
kautta nykypäivän haasteisiin co-
vid-pandemian, some-huuteluiden 
ja valtioiden rajojen merkityksen 
myötä tulleisiin uusien sopimusten 
tarpeisiin yli kansakuntien rajojen. 

Entä mitä ovat sivistysvaltion pe-
rusopit, erilaisuuskysymykset ja ih-
miskunnan tulevaisuuden haasteet? 
Löytyykö vastaus sielunkiertojärjes-
telmästä, positiivisesta ajattelusta, 
innovaatiotoiminnasta, luonnon-
suojelusta ja rauhantyöstä? 

Sisältö on osin huumori silmäkul-
massa kirjoitettu, jottei elämän ilo 
koskaan katoaisi ja tämä kirja tavoit-
taisi näitä asioita pohtivat ihmiset ja 
yhteisöt kuin myös valtioiden johta-
vissa asemissa olevat. 

Kirjan voi tilata Heliltä 
helimlaurikainen@gmail.com. 
Hinta 23e+ postituskulut 4,90e 
tai esim. Bod.fi:stä.
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Riikka Halme- Berneking:

Opin tien kotiin

Kivenjuurissa numero 36 (huhti-
kuu 2016) kerroimme Erkki ja Kai-
sa Halmeen perheen elämästä An-
golassa. 

Heidän tyttärensä Riikka Halme- 
Berneking (Kvartetto, K 1415) asuu 
Yhdysvalloissa ja kävi Suomessa vii-
me syksynä. Siinä tuli ilmi, että hä-
neltä on ilmestynyt Lähetysseuran 
kustantamana vuonna 2018 kirja: 
Opin tien kotiin. Kirjassa hän ker-
too tarinoita ja kokemuksia matka-
laukkuelämästä sekä ulkopuolisuu-
den kokemuksesta. 

Mari Teinilä arvioi kirjaa As-
kel-lehdessä 1/2019. Hän toteaa 
muun muassa, että Riikka Hal-
me-Bernekingillä on kyky tulla 
toimeen eri kulttuurien ihmisten 
kanssa ja että kirja kuvaa arjen hen-
gellisyyttä ja toisaalta kärsimystä. 

Filosofian tohtori ja teologian 
maisteri Riika Halme-Berneking 
toimii nykyisin raamatunkäännös-
konsulttina ja asuu Yhdysvalloissa. 
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Kirjaesittelyt

Kirjarintamalta
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Ensikontakti sukututkimukseen tapahtui Heinolan 
kaupungissa, elettiin 1990-lukua. Isän pikkusisko Mar-
jukka Idänpään-Heikkilä (Kvartetto N, 396) oli tutki-
nut oman äidin (Aili Stenroth) puoleista sukua ja laa-
tinut asiasta sukupuun. Tämä on luovutettu Marjukan 
pojalle Henrik Idänpään-Heikkilälle.

Murto-suvun puolelta on löytynyt sukuselvitystä elä-
mästä Ylöjärven kunnassa. Sukuasioita selvitti isoisän 
sisko, suomenkielen lehtori Maria Murto (k. 2001). Hän 
kirjoittikin osuvia kertomuksia «Ylöjärven joulu 1994»- 
lehteen. Kirjoituksen nimi oli «Vuorentaustan asutusta 
sotavuosiin ja silloisten sukujen henkilöhistoriaa näihin 
päiviin saakka». 

Vuorentausta kuului Teivaalan kartanoon aina 
15.10.1918 säädetyn torppien lunastuslain perusteella 
tehtyihin kauppoihin asti. Yksi kartanon mailla olevis-
ta torpista oli Murto ja Murrossa oli vuosina 1780 - 
1860 seitsemän torpparia.

Kielet kiinnostavat 

Ruotsinkielen harrastus ja kiinnostus kieliopintoihin 
alkoi minulla jo vuonna 1979 peruskoulun yläasteel-
la. Se jatkui ammattikoulussa auto-sähköasentajan 
tutkinnossa englanninkielen opiskeluna. Olin Göte-
borgissa Nordjobb-ohjelman kautta kesätöissä vuon-
na 1986 Volvo-autotehtaalla. Siellä tuli kirjoitettua 
elämäni ensimmäinen ja viimeinen päiväkirja sekä 
käväisin polkupyörällä Tanskassa, Fredrikshavn (laut-
tayhteys). 

Ruotsista täytyi tulla takaisin, koska armeija alkoi 
lokakuussa 1986 Helsingissä, Taivallahden kasarmilla. 
Olin henkilöautonkuljettaja ja minulla oli kuitti-au-
tona Volvo 244 -henkilöauto. Kuljetin sinne ja tänne 
henkilöitä armeijan värvätyistä kenraalimajuriin asti. 
Asepalvelus oli 11 kk pitkä.

Puheenjohtaja 
Juhani Murto esittäytyy
TeksTi ja kuva: juHani murTo

Ammatinvaihdoksia

Sitten tuli aika vaihtaa ammattia ja opiskelin pank-
ki-merkonomiksi. Kesätöissä olin muun muassa 
Tennispalatsin lähellä olevassa Osuuspankkien kes-
kusosakepankissa Dagmarinkadun varrella. Shekkilu-
nastustyöryhmässä tuli kohdattua monenlaista ihmistä. 

Kesänvietossa puin itseni lisäksi kolme muuta 1970-lu-
vun vaatteisiin ja pidimme hauskaa Osuuspankin kou-
lutuspaikassa Einolassa, Vuosaaressa kesällä vuonna 
1991. Lama taisi olla vuosina 1990 – 1994, kun Suomi 
putosi puusta. 

Talvella 1991/1992 opiskelin siviilioikeutta kansa-
laisopistossa ja kesällä olinkin jo oikeustieteellisen 
pääsykokeissa Helsingin yliopistossa. Pyrin alempaan 
tutkintoon, koska olin jo omasta mielestä iäkäs. Opis-
kelu alkoi Lapin yliopistossa syksyllä 1992 varanotaa-
ri-opinnoissa, mutta jo keväällä ajateltiin kaverin kans-
sa muuta. Kesällä 1993 pyrin lukemaan oikeustieteen 
kandidaatin tutkintoon ja siinä menikin 7 vuotta, kun 
valmistuin maaliskuussa 2001.
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Riihimäen käräjäoikeudessa olin tuomioistuinhar-
joittelussa vuosina 2002 - 2003. Ja vuonna 2004 olin 
Lahden kaupungissa ensimmäisen kerran talous- ja vel-
kaneuvoja työssä, jota teen nykyäänkin Länsi-Uuden-
maan oikeusaputoimistossa.

Maaseutuelämää kokeilin, kun asuin hetken aikaa 
Kangasniemellä Etelä-Savossa. Olen oikeasti kääntänyt 
peltoa omalla traktorilla. Siinä näkee oman työn jäljen 
ja hoidettu ympäristö innostaa jatkamaan. Traktorini 
on Volvo 400 Buster, vm. 1965.

Pitkään ihmettelin, kun naapuri ei mielellään peltoa 
käännä. Se olikin aika kivinen pelto. Mutta tuli se itse 
käännettyä ja kivet kerättyä. Samalla huomasin, että 
maaseutuelämä ei sovi kaikille, asiat eivät ole klikkauk-
sen päässä. Toimintaa tulee suunnitella pidemmälle ai-
kavälille. 

Kirjat ja moottoripyörä

Harrastan lukemista aika paljon, laidasta laitaan ja en-
tisöin vanhaa Jawa-moottoripyörää. Tämän Jawa-moot-
toripyörän löysin ensimmäisen kerran Lakeasuontien 
varren metsästä, Heinolasta vuonna 1986 ja nyt sitten 
keväällä 2020 noudin sen samasta paikasta. Sittemmin 
on selvinnyt, että moottoripyörä on harvinainen six-
days-kilpamoottoripyörä. Tsekkiläiset käyvät ostamassa 
niitä nyt takaisin, kun niitä valmistettiin vain vientiin 
Suomeen ja Venäjälle.

Metsästyskortti tuli aikanaan suoritettua, mutta en 
ole käynyt ollenkaan metsästämässä eikä ruuhka-Suo-

messa mahdollisuuksia juuri olekaan. Kävimme sen-
tään ampumassa savikiekkoja Upinniemen armeijan 
alueella Kirkkonummella. Ihan hauskaa oli, jopa ha-
nallisella 16-kalipeerisella saattoi osua kiekkoon. Tämä 
kalibeeri on tarkoitettu pienriistalle.

Ikää on minulle tähän asti kertynyt 56 vuotta. Olen 
naimaton, mutta avoliitossa kyllä asunut. Aikuisia lap-
sia oli avopuolisolla 2 kpl ja he olivat jo omissa olois-
saan opiskelemassa. Omia lapsia ei ole tiedossa tai en 
ainakaan muista näitä olevan.

Miten sukuseuran puheenjohtajaksi? 

Se taisi olla puhelinsoitto, johon vastasin hetken tuu-
mauksen jälkeen kyllä. Olin kyllä jo ollut pidempään 
maksava sukuseuran jäsen. Kyllä kiinnostus on ollut 
monella tapaan historiaan, maallakin on tilahistoriaa 
tutkittu ja kivipyykkejä ihmetelty. Vieläkin löytyvät ne 
vanhat kivipyykit, jotka osoittivat vanhan vesirajan. Ny-
kyään vesiraja on kauempana ja isojaonkin aikainen ki-
vipyykki löytyy 1900-luvun alusta. Talomme täyttää 100 
vuotta vuonna 2027.

Pitkässä elämässä on paljon erilaisia vaiheita ja uuteen 
siirtyminen on tarkoittanut sitä, että jostain vanhasta 
on joutunut luopumaan. Näin esimerkiksi siirryttäes-
sä opinahjosta ja jättäessä tietyn ammattikunnan taak-
se. Mutta itse elämä itsessään menee kaikilla samaan 
suuntaan, kehdosta hautaan. Ihmisillä on erilainen 
elämänkokemus elämänsä aikana ja toisen puolesta ei 
voi valita eikä elää. Elämä on ainutkertainen kokemus 
ja todellinen.

Tyyliä ja kauneutta kattauksiin

Kirsikkapuisto design Jukka Rintala
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Sukuseuran sihteeri 
Seija Lind

Synnyin luostarien pitäjässä, Heinävedellä - ennen Ete-
lä-Savoa, nykyään Pohjois-Karjalaa. Synnyinkodistani 
oli kutakuinkin yhtä pitkä matka - kymmenkunta kilo-
metriä - Lintulaan ja Valamoon.

Kouluni aloitin Varistaipaleen kanavan lähellä sijait-
sevassa kansakoulussa. Kanava on pohjoismaiden sy-
vin, pudotuskorkeudeltaan (14,5 m) Suomen suurin, 
ja maan ainoa nelisulkuinen kanava. Kanavan läpi ui-
tettiin entisaikaan puutavaraa ja uitto tarjosi kesätyötä 
myös nuorille. Minäkin olin nipunlaskussa 1960-luvul-
la kahtena kesänä. Kanavalla on 2000-luvulla järjestetty 
neljä kertaa perinnetapahtuma ”Naiset nipunlaskussa”, 
viimeisin kanavan 100-vuotisjuhlan yhteydessä vuonna 
2017. Olin mukana näissä työnäytöksissä nipunvetäjänä.  

Oppikouluun lähdin 10-vuotiaana Kuopioon, jossa 
asuin aluksi mummoni luona. Ylioppilaaksi kirjoitet-
tuani juna toi Keravalle, josta käsin aloitin opiskelut 
Helsingin Kauppakorkeakoulussa.  Sen jälkeen olen 
asunut Tuusulassa, Vantaalla, hetken Helsingissä, pari-
sen vuotta Bostonissa (USA) ja vuodesta 1980 lähtien 
jälleen Keravalla.

Vientiä ja koulutusta

Kauppatieteilijänä tuntui luontevalta hakeutua vien-
tibisnekseen. Aikaa myöten ”ajauduin” kuitenkin kou-
lutuksen pariin ja valtaosan työurastani tein viennin, 
kansainvälistymisen tai johdon koulutukseen liittyvissä 
tehtävissä. Järjestin koulutustilaisuuksia kotimaan li-
säksi myös ulkomailla.

Pisin työsuhteeni oli Kansainvälisen kaupan koulu-
tuskeskus FINTRAssa (ent. Vientikoulussäätiö) - reilut 
13 vuotta. Eläkkeelle jäin koulutusjohtajan tehtäväs-
tä Teknillisen korkeakoulun omistamassa Executive 
School of Business -yksikössä. Sen tarjontaan kuului 
mm. MBA (Master of Business Administration) sekä 

muita ulkomaisten yliopistojen ja business-koulujen 
kanssa yhteistyössä toteutettavia ohjelmia, myös yritys-
kohtaisesti räätälöityinä. Nykyisin MBA samoin kuin 
entinen opinahjoni Kauppakorkeakoulu kuuluvat Aal-
to-yliopistoon.  

Sukuympyrä herätti

Mieheni tutki omaa sukuaan viime vuosituhannella. 
Tuolloin ei ollut digitoituja aineistoja vaan sukututki-
mus edellytti ahkeraa istumista Kansallisarkistossa ja 
kirkkoherranvirastoissa. Mieheni  esitteli minulle su-
kuympyrää, jossa oli kuusi sukupolvea hänen esivan-
hempiaan.

Pyysin häntä tekemään minulle samanlaisen, mutta 
en tajunnut miten paljon työtä se vaati. Minun sukuuni 
siirtyminen edellytti häneltä, hämäläis-uusmaalaiselta, 
aivan uusiin seurakuntiin tutustumista.

Omaan aikatauluuni sukututkimus ei vielä siihen 
aikaan mahtunut. Työni puolesta matkustin paljon ja 
vapaa-aikana harrastimme mieheni kanssa mm. tans-
sia eri muodoissa. Kansantanssi vei lopulta voiton ja 
sen myötä kävimme monilla festivaalimatkoilla ulko-
mailla.



DNA kiinnostaa 

Sukuni tutkimisesta itse innostuin vasta vuonna 2014. 
Serkkuni oli jo vuosia aikaisemmin esitellyt minulle 

omia DNA-testituloksiaan ja yllyttänyt minuakin tes
tiin. En ymmärtänyt koko DNAasiasta yhtikäs mitään, 

senttimorganit (cM) ja haplot olivat minulle täyttä hep
reaa. Vasta myöhemmin olin kypsä tilaamaan itselleni 
DNAtestin. 

Kun sitten sain omat tulokseni, olin kuin Liisa ihme
maassa. Siihen aikaan noin 5000 hengen osumalistalta 

tunsin vain samaisen serkkuni. Miten ihmeessä pääsen 

eteen päin? Suomen Sukututkimusseura aloitteli on
neksi samoihin aikoihin koulutusta DNAteemoista ja 
jo aikaisemmin olin osallistunut perinteisen sukututki

muksen koulutuksiin. 

Stenrothit löytyivät 

Ensikosketukseni Stenrotheihin tapahtui vuonna 2015 

Kuulutko sukuuni -tapahtumassa Vantaalla. 
Bongasin Stenrothien osaston sukunimilistoista 

myös omani ja "vahtivuorossa" olleen Liisa Sjöblomin 
avulla yhteys löytyi. 

Sukututkimus on todella koukuttavaa. Sen vastapai
noksi olen harrastanut laulua. Kävin eläkkeelle jäätyäni 

vapaaehtoistyönkurssin ja olen sittemmin käynyt pai

kallisissa hoivakodeissa laulattamassa vanhuksia. 

Sukututkimuksen myötä olen tutustunut suureen 
joukkoon hienoja ihmisiä. Yhteydet samanmielisiin 

ovat jatkuneet korona-aikanakin eriaiheisissa webinaa

reissa. Tehtävää riittää, sillä sukututkimus ei koskaan 

tule valmiiksi! 

Oma Stenroth-ketjuni: 
Katarina Stenroth (1724-1804) 

Wilhelm Roschier (1759-1809) 

Edla Roschier (1801-1877) 
Emeren tia Björksten (1835-1906) 
Selma Lind ( 1865-1934) 

Akseli Lind ( 1888-1937) 
Erkki Lind (1923-2009) 

Seija Lind (1948- ) 
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Virkistävää iloa 
koronan keskellä

Korona-aikana kulttuurielämä on 
ollut lähes nollapisteessä. Siksi oli 
virkistävää ja ilahduttavaa, kun 
Marketta Stenroth kutsui Maaria 
Puupposen ja minut (Marjatan) tu-
tustumaan hänen valokuvanäytte-
lyynsä Kaapelitehtaalla Helsingissä 
helmikuussa. 

Polkuja näyttely 2.2.–3.3.2021 
Galleria Westissä oli seitsemän va-
lokuvaajan ryhmänäyttely, jossa oli 
lähiotoksia luonnosta, pysähtymistä 
maiseman äärellä ja matkan aikana. 
Marketta oli valinnut oman Polkun-
sa aiheeksi kaksi vanhaa kaupunkia, 
Slovenian Ljubljanan ja naapuri-
maa Viron Tallinnan, joissa historia 
ja menneisyys ovat aistittavissa. 

Marketan Polku johdatteli ohi-
kiitäviin hetkiin, tarinaan kuvien 
sisällä ja ympärillä. Askeleet, kerros-
tumat ja kädenjäljet – kaikella on ta-
rinansa: kaduilla ja katukiveyksillä, 
porteilla ja ikkunoilla. Mennyt on 
läsnä ja sitä voi koskettaa, viipyillä 
hetkessä – kulkea hiljalleen kohti 
tulevaa, jota emme vielä näe. 

Marketan perheessä valokuvaus ja 
luovuus olivat aina läsnä. Isä Tauno 
(Intermezzo 4973) oli taitava valo-
kuvaaja ja äiti Annikki koskettavien 
runojen kirjoittaja. Isä kehitti filmit 
ja teki kuvat itse. Kotona askarte-
luhuoneessa oli täysin varustettu 
pimiö ja suurennuskone. Lapsista 
oli jännittävää istua pimiössä ja seu-
rata kuvan syntyä punaisen lampun 
valossa. Se oli ihmeellistä! Isän hil-
jainen työskentely, eri vaiheet, ke-
vyet käden liikkeet ja kemikaalien 

tuoksu ovat jättäneet muistijäljen. 
Punainen, musta ja valkoinen allas, 
kaikella oli tarkka järjestys. Myö-
hemmin lapset saivat itsekin kokeil-
la ja tehdä kuvia. 

Tauno Stenroth toimi aktiivises-
ti Rovaniemen kameraseurassa ja 
IVO-Yhtiöiden ja Kemijoki Oy:n 
henkilöstölehden Voimasanomien 
avustajana 1982-1992. Hänellä oli 
useita valokuvanäyttelyitä. Vuon-
na 1986 hänelle luovutettiin Ro-
vaniemellä Pro Lapponia Festina 
Lente -mitali pitkäaikaisesta, tulok-
sekkaasta työstä lappilaisen kamera-
taiteen hyväksi.  

Marketta hankki ensimmäisen di-
gijärjestelmäkameransa vuona 2011 
ja on siitä lähtien opiskellut valo-
kuvausta digikuvauksen kursseilla. 

Hänelle on tärkeää valo ja hetki, se 
mikä koskettaa ja pysäyttää. Myös 
sommittelu ja tunnelma ovat tärkei-
tä. Tästä kaikesta jokaiselle kuvaa-
jalle muodostuu oma käsialansa. 
Kuvaaminen on siksi huikea matka 
oman näkemyksen toteutumiseen 
kuvassa.

TeksTi: marjaTTa salonen ja markeTTa sTenroTH

kuvaT: markeTTa sTenroTH

Marketta Stenroth on harrastanut in-
tensiivisesti valokuvausta kymmenen 
vuoden ajan.

Kuriton rauta-aita.



        Kivenjuuret 1/2021 | 1918 | Kivenjuuret 1/2021                   

Suku-uutisia

Tervetuloa sukuun
Lauri   Stenroth (Kvartetto, N 432) ja vaimonsa Elisa Vuo-
ri-Stenroth Kuopiossa saivat esikoistyttären 17.9.2020. 
Hänet kastettiin 2.1.2021 Hilma Eevi Emiliaksi. 
Kasteen toimitti Puijon seurakunnan seurakuntapas-
tori Mari Voutilainen (Kvartetto, K 1416).

Isoisoäidit ja isovanhemmat Seinäjoella, Janakkalas-
sa ja Lahdessa iloitsevat. Samoin kummit Helsingissä, 
Vaasassa, Lapualla ja Kempeleessä. 
kuva

Sukuseuran hallitus
puheenjohtaja Juhani Murto, 
jäsenet Theo von Bell, Seija Lind, 
Jukka Paatero, Heikki Poroila, 
Maaria Puupponen, Raili Rauvala 
ja Ilari Stenroth 

Viestintätoimikunta 
Theo von Bell, Marjatta Salonen, 
Ilari Stenroth ja Kaarina Wilskman 

OSOITETIEDOT 
Jäsensihteerille: 
Theo von Bell 
Joukahaisentie 23
04230 Kerava 
theo.bell@bastu.net 

Onnittelemme 
80 vuotta
Arvi Lind 
(Kvartetto, K 1019)

Huom! Arvi Lindin uraa on 
esitelty Kvarteton Katarinan 
kirjassa ja Kivenjuurissa 31, 
marraskuussa 2013.

Otamme osaa suruun
Pentti Lasanen 1936 – 2021 
(Kvartetto, K 97)

Tule mukaan historia toimi
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



Palautusosoite: 

Theovon Bell 
Joukahaisentie 23 
04230 Kerava 

Sukuseuran tuotteita vielä saatavana 

Stenroth-viiri liehumaan 
Viirejä on vielä saatavilla muutamia kappaleita 
Hinta 90 € + lähetysmaksu 

Standaari 
Hinta 30 € + lähetysmaksu 

Katarinan, Henrikin ja Saran 
sukuhaarojen Kvartetto-kirja 
Hinta 15 € + lähetysmaksu 5,90 € 

Ja vielä löytyy myyntiin myös 

lntermezzo 
Hinta 25 € 

+ lähetysmaksu 5,90 € 

Kuva: Marjatta Salonen 

TILAUKSET: 

Theo von Bell 
Joukahaisentie 23, 04230 Kerava 
theo.bell@bastu.net 

:. .................................................................................................................................................................................................................................................................. ·· 

Stenroth-sukuseura kaipaa jäsenmaksuasi! 

HARMilliSEN ISO JOUKKO sukuseuran jäsenistä saa 
tämän tuoreen Kivenjuuret-lehden, vaikka vuoden 
2021 jäsenmaksu on edelleen maksamatta. Seuralla ei 
käytännössä ole muita tulon lähteitä, joten painettu Ki
venjuuret kustannetaan jäsenmaksuilla. 

Toivon kovasti, että haluat jatkaa sukuseuran maksa
vana jäsenenä myös tulevaisuudessa. Asia hoituu par
haiten maksamalla jäsenmaksu 20 euroa sukuseuran 
tilille Fl32 3131 3001 2465 94. Käytä maksun yhtey
dessä viitenumeroa 202105318, niin säästämme myös 
pankin kuluissa se lvää rahaa. Jos maksussa on mukana 
muitakin vuosia, kerro siitä. 

Sukuseuran hallitus on päättänyt voimistaa jäsen
maksujen perintää, joten jos maksua ei näy tilillä kesä
kuun alussa, edessä voi olla jäsensuhteen katkeaminen 
seuran suunna lta. Mutta uskon ja luotan siihen, ettei 
niin tule tapahtumaan, vaan jatkamme yhdessä! 

Ja jos käytät sähköpostia, mutta et ole vielä kertonut 
siitä meille, ilmoita asiasta lähettämällä viesti jäsensih
teeri Theovon Bellille osoitteella theo.bell@bastu.net. 
Säästämme selvää rahaa ja vältämme ylimääräistä työ
tä käyttämällä sähköistä viestintää. 

Parhain kevätterveisin 
Heikki Poroila 
taloudenhoitajanne 2020-2022 
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