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Vastuunvaihdon  
kynnyksellä 
 
NÄIDEN KAHDEN Kivenjuurten numeron ko-
koaminen on ollut kiinnostava projekti, 
jonka kuluessa olen voinut hyödyntää vuo-
sien varrella kertynyttä rutiinia yhdistys-
lehtien tekemisessä, myös taittamisessa. 
Tiedän olevani edelleen amatööri, mutta 
suhteellisen rutinoitunut – ja kielipoliisina 
aika tiukkakin. Vaan silti jäi numeron 48 
kanteen harmillinen kirjoitusvirhe; lehdes-
sä haastateltiin tietenkin Petteri eikä ”Pet-
ri” Sariolaa. Pahoitteluni vielä jälkikäteen. 
 

⩬ 
 

Seuran historian ensimmäinen syyskokous 
pidettiin onnistuneesti, vaikka valitettavan 
pieneksi jääneen osanottajajoukon voimin 
monitoimitalo Oodissa, joka tarjoaa erin-
omaiset puitteet myös etäkokouksille. Seu-
ran uudeksi puheenjohtajaksi valittiin nuo-
rempaa polvea edustava Ilari Stenroth (N), 
joka on vastannut tähän asti vain verkkosi-
vujemme ulkonäöstä ja toimivuudesta. 
     Uusia kasvoja ei hallitukseen valitetta-
vasti saatu, mutta työtään jatkavat Seija 
Lind (K), Juhani Murto (N), Jukka Paate-
ro (H), Heikki Poroila (S) ja Maaria 
Puupponen (K). Kokouksessa kiitettiin 
lämpimästi hallitustyöstä jättäytyneitä Rai-
li Rauvalaa ja Theo von Belliä, joka on 
hoitanut pitkään jäsensihteerin ja tuottei-
den myynnin vastuunalaisia tehtäviä. Vuo-
den 2023 merkittävin tapahtuma tulee 
olemaan ensimmäinen pandemian jälkei-

nen yhteinen kesätapaaminen Niss-
backassa ja Östersundomissa kesäkuun 
toisena lauantaina. Laittakaahan jo nyt 
muistiin! 
 

⩬ 
 

Minua on pyydetty kiteyttämään vielä ker-
ran, mikä muuttui, kun seura uudisti sään-
töjään keväällä 2022. Oikeastaan vain kol-
me asiaa oikeasti muuttui. Ensinnäkin siir-
ryimme normaaliin kevät- ja syyskokouk-
sen malliin, jonka seurauksena  seuran jä-
senet kutsutaan ainakin kahdesti koolle 
joka vuosi, tehtiin tai oltiin tekemättä mitä 
muuta tahansa. Toinen muutos oli, että nyt 
seuran jäsenistö valitsee toimivan hallituk-
sen lisäksi myös puheenjohtajan, joka on 
seuran edustaja ulkomaailmaan päin. Kol-
mas muutos oli, ettei seuralla enää ole nuo-
risojäsen kategoriaa. 
 

⩬ 
 

Stenroth sukuseuralla on ongelma, joka ei 
ole pelkästään jäsenistö ikääntyminen ja 
luonnollinen poistuminen läheisten muis-
tojen joukkoon. Osa jäsenistä ei omista tai 
halua käyttää jäsenpostia, eikä seura puo-
lestaan lähetä enää jäsenpostia  muilla ta-
voilla. Tämän ja ehkä erinäisten inhimillis-
ten epätäydellisyyksien takia merkittävä 
osa jäsenistä ei maksa jäsenmaksuaan.  On 
tehty se, mikä on voitu eli yritetty muistut-
taa asiasta, karhuta ja myös poistaa jäsen-
luettelosta ne, joilta maksua ei ole vuosi-
kausiin saatu. 
     Tämä vuoden 2022 kakkoslehti tulee 
postitse vain niille, jotka ovat huolehtineet 
jäsenmaksunsa maksamisesta. Jos et ole 
lehteä saanut, vaikka luulet olevasi seuran 
jäsen, asiasta päättävä katsoo peilistä. Anna 
meille toimiva sähköpostiosoite ja maksa 
jäsenmaksu ilman karhuamista, muuta ei 
seuran hallitus pyydä. 
 

⩬ 
 

Kiitos vuodesta 2022, toivottavasti vuosi 
2023 on rauhaisampi maailman kaikille 
ihmisille ja eläimille! 
 



 Stenroth sukuseura saa vuoden 
2023 alussa kaksi uutta toimijaa, 

kun puheenjohtaja Ilari Stenroth ja Kiven-
juurten päätoimittaja Hannu Sariola aloit-
tavat pestinsä. Kysyimme molemmilta tuo-
reet terveiset lehtemme lukijoille. 
 
 

 
Kuva © Heikki Poroila 

 

I L A R I   S T E N R O T H 

 
Mikä sai sinut vastaamaan myönteisesti kysy-
mykseen, suostutko Stenroth sukuseuran uu-
deksi puheenjohtajaksi? 
 

Sukuseuran hallituksen nuorimpana jäsene-
nä ja ainoana Stenroth-nimeä kantavana 
olen saanut paljon kannustusta puheenjoh-
tajaksi ryhtymisessä. Vaikka sukuseuramme 
onkin joutunut viimeaikoina karsimaan ko-
koontumisia, on meillä kuitenkin erinomai-
nen hallitus, johon voin luottaa, ja uskon, 
että pystymme uudelleenaktivoimaan suku-
seuraamme jälleen ensi vuonna. 
 
Mikä on sukuseuran puheenjohtajan tehtävä? 
 

Sukuseuran puheenjohtajan tärkein tehtävä 
on pitää hallitus toimintakykyisenä ja ohja-
ta sen toimintaa seuran tavoitteiden ja toi-
mintasuunnitelman mukaiseksi. Toiseksi 
tärkein tehtävä on kuunnella jäsenistöä ja 
saada sukuseura kehittymään jäseniensä 
toiveiden mukaisesti. 
 
Jos sinun täytyisi – ja tällaisessa haastattelussa 
voi joutua sellaiseen tilanteeseen – määritellä 

sukuseurojen, siis myös Stenrothien, rooli ja 
tehtävät modernissa yhteiskunnassa, mitä vas-
taisit? 
 

Sukuseuroilla on monia tehtäviä, kuten mei-
dänkin sukuseurallamme, kuten tuoda yh-
teen ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita suku-
tutkimuksesta, sukujen perinteiden vaalimi-
sesta ja sukuyhteyden ylläpitämisestä. Jul-
kaisutoiminta on sukuseurojen ehkä merkit-
tävin toimintatapa tallettaa ja tuoda julki 
sukujen historiaa, joka muuten katoaisi iäksi 
kirjoitetusta historiasta ja aikanaan sukujen 
kollektiivisesta muistista. 
 
Onko sinulla mielessä muutoksia, joita suku-
seuramme vielä kaipaisi? 
 

Sukuseuralla on nyt uudet päivitetyt sään-
nöt, jotka antavat hyvät edellytykset toteut-
taa toimintaa taloudellisesti haastavina ai-
koina. Tältä pohjalta on hyvä aloittaa uusi 
toimintavuosi. Tulemme tulevana kautena 
keskustelemaan hallituksessa mahdollisuuk-
sista julkaista enemmän digitaalista sisäl-
töä, kuten on toivottu, muun muassa kotisi-
vujemme kautta, mutta tietosuojakysymyk-
set ja taloudelliset reunaehdot todennäköi-
sesti asettavat huomattavia rajoitteita to-
teutukselle. Niin nuorten kuin varttuneim-
pienkin sukuseuran jäsenten omat ideat 
toimintamuotojen kehittämiseksi ovat aina 
enemmän kuin tervetulleita. 
 
Aiotko osallistua seuran kesätapaamiseen 
Nissbackassa ja Östersundomissa kesäkuussa 
2023? 
 

Kyllä, ehdottomasti! Retkikohde on minulle 
uusi ja se vaikuttaa mielenkiintoiselta. Kiitos 
Jukka Paaterolle hyvästä aloitteesta järjes-
tää tämä tapaaminen. 
 
 

 
Kuva © Heikki Poroila 
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Kuva (C) Anna-Paula Sariola 

 

H A N N U   S A R I O L A 

 
Miltä tuntui, kun sinua kysyttiin pitkän tauon 
jälkeen (viimeksi päätoimitit lehteä 2003-
2005) Kivenjuurten päätoimittajaksi? Oliko 
pyyntöön helppo vastata myöntävästi? 
 

 Jäi kuukausi sitten eläkkeelle ja ajat-
telin, että Kivenjuurien tekemiselle 
olisi nyt hyvin aikaa.  Sitä paitsi ker-
ran lehtineekeri on aina lehtineekeri. 
 
Mikä on mielestäsi tällaisen sukuseuran lehden 
tärkein tehtävä? Onko tällaisilla lehdillä ylipää-
tään vielä mielekäs rooli jyrkästi muuttuneessa 
viestintämaailmassa?  
 

Lehti ja some ovat kummatkin hyviä 
tiedotuskanavia. Sukulehden tärkein 
tehtävä on edistää sukulaisten tietoi-
suutta taustastaan ja suvun muista 
jäsenistä. Sitä paitsi mielenkiintoiset 
tarinat elämästä ovat aina paikal-
laan. Sen heikkous on hitaus, jolloin 
somea voisi hyödyntää nopeaan tiedo-
tukseen ja keskustelufoorumina. 
 

Miten suhtaudut ajatukseen, että paperilehdes-
tä luovuttaisiin kokonaan ja Kivenjuuret voisi 
ilmestyä maksuttomana verkkolehtenä ehkä 
nykyistä useamminkin?  
 

Puolensa ja puolensa. Varmaan var-
sinkin vanhemmalle väelle paperilehti 
on ainoa oikea lehti, mutta suorem-
mat viihtyvät varmasti somessa ja 
nettilehden parissa. Pitää keskustella 
asiasta. 
 

 
Kuva (C) Anna-Paula Sariola



 

 
 

Lomamatkalla kesäkuussa 1939 
Ranskan ihanuuksia ja sodan kaikuja 

 
Teksti | Eila Passoja 

 
Menneisyysmatkailu on sosiaalityössä, varsinkin lastensuojelussa käytetty menetelmä, jossa 
asiakas ja työntekijä tutustuvat asiakkaan menneisyyteen konkreettisten matkojen ja men-
neestä löydettävien dokumenttien avulla. Olennaista työskentelyssä on muistojen, ajan, pai-
kan ja tunteen yhdistäminen nykyisyydessä, täyttää ns. mustat aukot, Me sukujemme tutkijat-
kin teemme menneisyysmatkoja, joskus konkreettisesti matkaillen, joskus jälkeen jääneiden 
dokumenttien avulla menneisyyden mustia aukkoja tilkiten.  
 
Omia mieleni mustia aukkoja vanhempieni, Eila Passojan (1918-1951) ja Torsti Passojan 
(1916-1986) elämästä olen päässyt tilkitsemään tutustumalla heidän kirjeenvaihtoonsa. Tä-
män artikkelin pohjana ovat Eilan ja Torstin kirjeet kesäkuulta 1939 Eilan pitkältä ulkomaan-
matkalta, sekä hänen matkalta säästämänsä kuvat ja muut dokumentit. Muutama kirje loppu-
kesältä kertoo myös matkan jälkeisistä tapahtumista. Kirjeitä kirjoitettiin ja lähetettiin tiiviisti 
– Eila lähetti Ranskan matkalta 17 kirjettä ja korttia, joista osan hän lähetti samassa kuoressa, 
Torsti lähetti 7 kirjettä ja korttia, samoin osin useamman samassa kuoressa. Posti kulki nope-
asti – Torstin viimeisen kirjeen leimoista näkee, että Virkkalasta postivaunussa 21.6. leimattu, 
Pariisiin lähtenyt kirje on palannut Suomeen Helsinkiin jo 27.6., mistä kirje on välitetty Lohjal-
le.  
 

 



Serkukset Eila ja Margit tekivät matkan 
Ranskaan kesäkuussa 1939. Margit Poh-
janpalo (s. Walldén, 1904; Intermezzo 
1599) oli perheellinen, kahden lapsen äiti 
ja serkkunsa Eila Walldén (I 1612) juuri 
täysikäisyyden kynnyksellä. Eila asui les-
keksi jääneen Hilja-äitinsä kanssa Lohjalla. 
Hän oli kihloissa tekniikan ylioppilas Torsti 
Passojan kanssa, joka oli menossa Kannak-
selle vapaaehtoisena linnoitustöihin. Torsti 
vietti kesää lapsuudenkodissa Virkkalassa, 
Lohjan maalaiskunnassa. Serkukset kuului-
vat isoäitinsä Eva Selma Maria Tandefel-
tin (I 1589) kautta Stenroth-sukuun: Sel-
man isän äiti oli Henrik Stenrothin nuorin 
tytär Eva Fredrika (I 1898) ja äidinäitiäiti 
Evan isosisko Ulrika Lovisa (I 1586).  
 

Serkusten matka vei Helsingistä Tallinnan 
kautta Saksaan Stettiniin (nykyisin Puolan 
Szczecin) Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiön 
S/S Ariadnella, joka aikanaan oli yksi tun-
netuimmista Itämerellä liikennöinneistä 
suomalaisista laivoista.  Sunnuntaina 4.6. 
Eila kirjoittaa laivalla ensimmäisen matka-
kirjeensä Torstille. Ajatukset ovat osin vielä 
kotona.  ”Rakkahin! No – nyt minä sitten 
olen merellä ja Sinä siellä kaukana… En ole 
ollut lainkaan merikipeä – ainakaan vielä. 
Eestissä viivyimme 3 t. [- -] Olemme maan-
neet kansituoleissa ja katselleet merta joka 
kauniina aaltoilee ympärillä. [- -] On oikeas-
taan melko mukavaa katsella ihmisiä – ei-
hän täällä juuri muutakaan voi tehdä. [- -] 
Toivon että nämä kolme viikkoa menisivät 
pian – ei minulla olisi mitään vastaan sitä, 
että tämä olisi jo tulomatka. Kun saat tä-
män olet siellä Kannaksella tai jossain muu-
alla linnoittamassa. Sinä saat tehdä työtä ja 
minä vain nauttia. [- -]” 
 

    
 

Pariisiin! 
 

Matkalaiset jatkoivat Berliinin kautta 
Ranskaan Pariisiin, missä he tapasivat 
Margitin puolison Jorma Pohjanpalon. 
Pariisin lisäksi seurue vietti muutaman 
päivän Välimeren rannalla Nizzassa, mistä 
retkeiltiin Cannesiin ja Monacoon. Takaisin 
Pariisissa pysähdyttiin vielä pariksi päi-
väksi, kunnes paluumatka kulki jälleen Ber-
liinin ja Stettinin kautta Helsinkiin. Kaikki-
neen matka kesti runsaat kolme viikkoa.  
 

Suurkaupungit tekivät nuoreen matkalai-
seen vaikutuksen, mutta pitkä junamatka 
vaati veronsa.  Berliinissä ”Suurelta ja me-
luavalta tämä näyttää – kivalta kyllä [- -] 
Huomenna aamulla jatkamme matkaa…” ja 
vihdoin perillä Pariisissa ”Ihanalta Pariisi 
tuntuu. Lähdimme aamulla klo ½ 8 ja olim-
me perillä siinä 10 tienoissa illalla. Voit us-
koa että olimme aivan märkiä ja mustia 
junassa. Pesimme käsiä yhtä mittaa, mutta 
aina ne vain olivat mustat. [- -] silmät mene-
vät väkisin kiinni – jatkan aamulla…”  
 

Myös häivähdys sodan kaiuista on tullut 
matkalaisen mieleen: ”Saksa teki hirveän 
sotilaallisen vaikutuksen. Kaikki oli järjes-
tyksessä – mutta oli jotain painostavaa…  
Meidän vaunuosastossa istui kaksi juuta-
laisnaista. Toinen vanha haiseva ja likainen 
oli matkalla poikansa luo Ameriikkaan toi-
nen nuorempi n 30-40 välillä kaunis, oli taas 
matkalla Palestiinaan. Säälittäviä he olivat.” 
 

Torsti kertoo ensimmäisessä kirjeessä ke-
säsuunnitelmistaan ”Miehet menivät sitten 
sunnuntaina Kannakselle enkähän minä 
siihen mukaan ehtinyt. Maanantaina sitten 
kun menin auttamaan äitiäsi muutossa, kä-
vin myös sk-talolla (suojeluskuntatalo) ja 
siellä järjestettiin Lapin kanssa niin, että 
menen vasta elokuun 27 pv:nä.  Pidän nyt 
vähän lomaa ja menen sitten taas töihin, 
kun merikaapelin lasku alkaa. Kyllä nyt olisi 
hyvä aika mennä sinne Kannakselle, mutta 
seuraava kuljetus on vasta kahden viikon 
kuluttua ja enhän minä silloin lähde.” 
 

Maailmantilanteen epävarmuus heijastuu 
myös Eilan tulevaisuudennäkymiin  – Eilan 
apteekkari-isä oli kuollut edellisenä joulu-
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na ja edessä oli muutto äidin kanssa Lohjal-
ta Helsinkiin. Hän oli keskeyttänyt sairaan-
hoitajaopinnot ja uusi suunta elämälle oli 
vielä epäselvä: ”Kun ajattelen ensi syksyä – 
en tiedä kuinkahan kaikki järjestyy – siinä 
on monta mutkaa.” Epävarmuutta oli mat-
kastakin, Margit kertoi minulle myöhem-
min, että Eila hermoili rahojen vientiä 
Suomesta. Margit toimi kertomatta Eilalle, 
osti suklaakonvehtirasian, poisti suklaat ja 
suojapaperit, laittoi rahat rasiaan, paperit 
ja suklaat takaisin – näin sai vietyä rahaa 
matkan tarpeisiin. 
 

Margitin Jorma-puoliso on matkalaisille 
hyvä tuki, mutta sopeutuminen erilaiseen 
kulttuuriin ei aina ole mutkatonta. Eila kir-
joittaa ” [- -]Elämä täällä on yhtä hullua. 
Jorma on ihan vallan ihastunut Pariisiin – 
hän ei tee muuta kuin ylistää tätä vapaata 
ilmapiiriä ihastuttavia naisia – joiden silmät 
ovat lämpimät ja puhuvat – eikä niin kuin 
pohjoismaalaisten vain näköelimiä! Parii-
sitar on tietysti suloinen pieni ja siro ihanas-
ti maalattu ja pukeutunut ja pariisilainen 
mies ihanan kohtelias. No – ei tietysti minul-
le, vaan naisilleen, sillä minähän olen pieni 
maalaistyttö. Tietysti he tuijottavat joskus, 
mutta kun käännän kylmät pohjoismaalai-
sen vihaiset silmäni ja muljautan – kutistu-
vat he vallan kokoon.” ja muutama päivä 
myöhemmin: ”Yleensä ihmiset sanovat että 
ellei ihastu Pariisiin on vika itsessään – ehkä 
kyllä minä olen ihastunut siihen mutta en 
ikinä haluaisi asua täällä oikein. Toivon että 
olisin jo nähnyt Pariisin nähtävyydet ja kul-
kisin Lohjan katuja…”  
 

”Illalla aikaisemmin klo 7 menimme erään 
rva Gummeruksen luo päivälliselle tai illalli-
nenko lie. Omituinen nainen 60 vuotias – 
joka leikkii nuorta tyttöä – entinen hieno 
nainen jonka mies on prof.  Suomessa mutta 
joka itse haluaa asua Pariisissa. Oikea atel-
jee juhla – se oli – sellainen joksi sen voi ku-
vitella. Siellä oli myös eräs ameriikatar 
(näytteliätär) ja kansanteatterin johtaja 
Salmelainen. kerron paremmin kun tulen 
kotiin. … Suo anteeksi pilkut ja muut sellai-
set.” Mahtoivatko Walldénin serkukset tun-

tea kaukaisen sukulaisensa ennestään, vai 
oliko hän Jorman tuttava – oletan Sanin 
olevan Alexandrine Gummerus (s. He-
denberg), kaukainen Silfverbögel-
sukulainen, ja puolisonsa yleisen historian 
professori Herman Gummerus, joka oli 
serkusten sukulainen sekä Krook- että Col-
lan-suvun välityksellä.  
 

Suurkaupungissa näkyvät loisto, kurjuus ja 
suuren maailman tavat ajatteluttavat: 
”Eräänä iltana olimme katsomassa Pariisin 
hienointa revyyteatteria – se oli loistelias. 
Puvut ja asetus oli satumaista – etupäässä 
ne olivat pukeutuneita krinoliinihameisiin ja 
muihin vanhanaikaisiin mitä ihanimman 
värisiin pukuihin. … Olemme käyneet niin 
hirmuisen monessa paikassa –Sacre-Ceurin 
kirkossa ja ihailleet näköalaa sen huipulta 
Luare museossa joka on maailman hienoim-
pia – Mona-Lisa oli kyllä kaunis hymyilles-
sään, mutta melko pieni…”  
 

”Olimme sen jälkeen n.s. kirpputorilla. Se on 
pitkä katu täynnä pieniä kojuja joissa myy-
dään likaista vanhaa roskaa. Kaikki siellä 
haisee pahalle – ja ihmiset ovat säälittävän 
näköisiä. Pienet lapset juoksevat siellä ja 
vielä pienemmät melkein vastasyntyneet 
ovat sylissä. Ajattelin, että meilläkin on kur-
juutta, mutta onhan sentään puhdasta ul-
koilmaa ja rauhaa, ei näe ympärillään kaik-
kea tätä suurkaupunkien syrjäkatujen saas-
taa.” 
 

Ja toisena päivänä: ”olimme Pariisin ooppe-
rassa. Se on maailman hienoimpia. Kyllä se 
olikin loistava – kattokoristeihin on pantu 5 
kg puhdasta kultaa! … Jorma hommasi meil-
le vapaaliput, olisimme saaneet paikat ihan 
minne vain, mutta emme voineet mennä 
alemmas kun ei meillä ollut iltapukuja. ... 
Ihmiset olivat eri hienosti puettuja perman-
nolla . . Kun istuin ja katsoin tuonne alas 
ihmettelin mielessäni täälläkö ja näinkö he 
näkevät totuutta? – En tiedä kuinka tuo to-
tuuden ajatuksen haku on nykyään niin 
usein mielessäni?” 
 

”Pariisilaisia ruokia sanotaan maailman 
parhaimmiksi – ehkä – mutta se vaatii kai 
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tottumista. Täällä liha tarjotaan melkein 
raakana ja minusta se on kauheata. Olemme 
kyllä löytäneet oikein mukavan unkarilaisen 
ruokalan jossa on hyvä ruoka, mutta kyllä 
on ihanaa saada maitoa ja viiliä ja hapanta 
leipää. Margit ja Jorma ovat niin ihastuneita 
punaviiniin, mutta minä juon vettä. Kyllä-
hän minä maistoin sitä mutta kyllä juon vet-
tä monen monta kertaa ennen. Saisihan 
täällä vichyveden tapaista, mutta silloin 
menisi M. ja J:tä ½ pulloa viiniä pois jokai-
nen saa ½ pulloa – ja juon yhtä mielelläni 
vettä.” 
 

”Täällä Pariisissa olisi hyvä asua rakastu-
neena – ihmiset (siis rakastuneet) kulkevat 
miten haluavat – käsi kaulalla t.m. ja pussai-
levat kadulla, kahviloissa, metrossa ja missä 
vain – eikä kukaan kiinnitä siihen mitään 
huomiota.” 
 

Päivät täyttyvät nähtävyyksistä – Tunte-
mattoman sotilaan hauta ja Riemukaari, 
Versailles, hautausmaa – ja se vaatii veron-
sa: ”Nyt illalla meidän piti lähteä erääseen 
venäläiseen ravintolaan jossa kuulemma on 
oikein kiva kabaretti ohjelmaan – muta mi-
nä olin niin hirveän laiska vaihtamaan vaat-
teita tai yleensäkään muutenkaan lähte-
mään – että sanoin jääväni kotiin.” 
 

Nizzan lämpöön! 
 

Pariisi nähtävyyksineen jäi runsaan viikon 
kuluttua, kun seurue matkasi lämpimään: 
”Huomen aamulla lähdemme kohti etelää! 
Kylmää täälläkin on hirveästi ihan olemme 
tänään palelleet. Toivottavasti siellä on 
lämpimämpää.” Odotettavissa oli uusia, 
erilaisia matkakokemuksia: ”Nyt olemme 
täällä ihanan aurinkoisessa Nizzassa. Taivas 
ja meri ovat niin niin kauniin vaalean siniset 
– ja ilma niin kirkasta ettei voi olla ilman 
laseja. Lähdemme heti Cannesiin uimaan. [- 
-] Täällä olisi ihanaa maata rannalla ja 
paahtaa itsensä ruskeaksi – ehkä joskus tu-
lemme. Tämä on tuhat kertaa ihanampi 
kuin P.”  
 

”Nyt olemme nukkuneet täällä jo kaksi yötä 
ja vaeltaneet yksi ja puoli päivää. Odotimme, 

että tämä olisi kalliimpi kuin Pariisi, mutta 
halvempi tämä onkin. Luonto on ihana. Ruu-
suja ja pelargunioita ja satoja muita kukkia 
kukkii talojen seinillä ja puutarhoissa – talot 
ovat pastelli värisiä vaaleanpunaisia, sinisiä 
ja vaalean ruskeita. Katot punaisia – pyl-
väissä ja ikkunoissa on koristeena sinistä ja 
vihreää (hyvin vaaleata). Taloryhmät kor-
kealla vuoren huipulla taustana sypressit ja 
vaaleansiniset vuoret ovat kuin satua. 
Teimme eilen automatkan Cannesiin se on 
pieni kaupunki täynnä turisteja – ihanan 
värisiä taloja ja palmuja. Uimme Välimeres-
sä – vesi oli lämmintä, mutta maistui oikein 
pahalta kun sitä meni suuhun – ja teki ihon 
tahmeaksi… Kuule kyllä se on niin etteivät 
ne täällä Ranskassa osaa juuri muuta kuin 
ranskaa – kyllähän me Margitin kanssa 
olemme kahden kierrelleet ja ostaneetkin 
jotain, mutta se on ollut sattuman kauppaa.”  
 

 
 

Kuvassa on päiväys ”Cannes 15.6.1939”.  
Kuva saattaa olla Monacon prinssin linnassa otettu. 
 
Monacossa pääsi näkemään ja kokemaan 
jotain aivan uutta; Monacon prinssin linna, 
mistä ”näköala ikkunoista avautuu merelle 
ja vuorille – minnekäs muualle.” ja prinssi 
Albertin perustaman merimuseon akvaari-
oiden outoja otuksia "Ei tosiaan luulisi sel-
laisia kaloja, merirauskuja ja tähtiä olevan 
ihan ne olivat kuin satumerestä otetut tu-
hansine väreineen ja koukeroineen.” ja nok-
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keluuden avulla voi kokea jotain kiellettyä-
kin: ”Monte Carlossa menimme pelihelvet-
tiin. Minä en meinannut päästä sinne sillä 
ikäraja on 21 no lopulta sentään pääsin. 
[Eila täytti 21 vuotta muutaman viikon ku-
lutta – 3.7.1939] Ostimme jokainen 5 fran-
gilla pelimarkan, mutta ainoastaan Jorma 
pani omansa peliin, me säästimme sen muis-
toksi. Kävimme vain pienissä saleissa – suu-
rissa täytyy olla frakki ja maksaa 25 frangia. 
[- -]tuli joku vahtimestari sanomaan, että 
minä olen varmaan liian nuori, Jorma sanoi, 
että olen 22, mutta Suomessa naiset säilyvät 
niin hyvin. Vahtimestari kuunteli ja hymyili 
ja pyysi Jorman sanoa kohteliaisuuksia nuo-
rekkuudestani – ukkoparka luuli minua 17-
18 vuotiaaksi.” 
 

Takaisin Pariisiin 
 

Etelän ihanuudet jäivät kuitenkin taakse ja 
jälleen tehtiin pitkä junamatka, nyt takaisin 
Pariisiin: ”Klo on jotain viiden maissa – aa-
mu on ihana, mutta kylmän näköinen. Tämä 
onkin ensimmäinen aikainen aamu Rans-
kassa jonka olen nähnyt! Makuuvaunu tääl-
lä on eri kallis 200-300 frangia – emme ot-
taneet sitä…. No nythän on yö ohi (lähdim-
me klo 4 ip Nizzasta) ja nyt on enää 4 ja ½ t 
jäljellä. [- -]Etelä on jäänyt kauas ja olemme 
jo taas Pariisissa.  Aamulla olimme melko 
väsyneitä sen pitkän junanpenkillä (peh-
meillä) nukutun yön jälkeen.”  
 

Vielä ehdittiin kokea uutta, vaikka kotimat-
ka ja kotimaa jo väikkyy mielessä. Käynti 
kampaajalla, joka ei kuitenkaan ilahdutta-
nut: ”päätimme mennä kampaajalle – voi 
millainen sottapytty koko liike oli – varmaan 
se oli olevinaan hieno. Ja niin inhottavan 
pöhkö mies kampaajana – hän ei laittanut 
lainkaan niin kuin halusin vaan ihan kauhe-
asti. Tukkani oli ihan kiiltävän rasvainen – 
olin niin pahalla päällä ja väsynyt että olisin 
voinut vaikka itkeä. No, pesin uudestaan 
tukkani ja laitoin itse – ja olen hyvin tyyty-
väinen.” Vielä ehti ostoksillekin: ”Tänään-
kin olemme juosseet Sanin [professorin 
rouvan] kanssa koko päivän liikkeissä ja on 
niin ihanaa olla sängyssä. [- -] Kuvittele, 

enää yksi päivä täällä ja huomenna aamulla 
10 maissa lähdemme. Minusta se, nim. lähtö 
ei tunnu ikävältä, päin vastoin!  Paljon ter-
veisiä kaikille ja tule vastaan laivarantaan!” 
Ja vihdoin Berliinissä: ”R.T. Nyt olemme on-
nellisesti täällä – ja huomenna lähdemme 
laivalla sinne päin. – Olemme juosseet taas 
kaupungilla.” 
 

Paluumatkasta ja kotiinpaluun tunnelmista 
ei ole jäänyt tietoa – jälkipolvillehan jäävät 
vain kirjalliset viestittelyt, mutta muuta-
masta kirjeestä ja muista lähteistä voin 
päätellä loppukesän ja syksyn tapahtumis-
ta – yksityinen historia liittyy yleiseen. Kir-
jeitä lukiessani ja litteroidessani en ole voi-
nut olla vertaamatta tuon vuoden 1939 ja 
nykyhetken tapahtumia – kiristyviä tun-
nelmia, sodan kaikuja ja lopulta uhan to-
teutumista tuolloin myös Suomen, nyt Uk-
rainan kohdalla. Tulevina vuosinakin kih-
lapari matkaili, nyt vain eri tarkoituksessa 
ja suunta oli itään, mistä ajasta kertovat 
sadat jäljelle jääneet kirjeet ja kortit. 
 

Sota lähenee 
 

Elokuun lopussa Eilan kirjeet Torstille kul-
kivat Viipurin kautta Humaljoelle ja Kolk-
kalaan eli Torsti oli suunnitelmiensa mu-
kaan lähtenyt vapaaehtoisena muutamaksi 
viikoksi linnoitustöihin, kuten monet 
muutkin suojeluskuntalaiset ja tekniikan 
ylioppilaat. Torsti kertoo ”häärimme pien-
ten kivien kimpussa, jotka sitten hevosilla ja 
autoilla kuljetetaan tankkiestelinjoille. Sitä 
on valmiina noin kilometrin verran (Ei mei-
dän tekemää) tällä alueella ja komean nä-
köistä se on. Jos voit kuvitella tuollaista 5-6 
metriä leveätä linjaa, jossa on neljässä rivis-
sä noin metrin verran maasta kohoavia ki-
vikeiloja, jotka on upotettu toisen metrin 
verran maahan, niin tiedät, millainen tä-
männäköinen tankkieste on. Näyttää kyllä 
verraten epätodennäköiseltä, että mikään 
pyörillä kulkeva (paitsi polkupyörä) pääsisi 
siitä ehjänä läpi, eikä tankki ainakaan.”  
Humaljoki ja Kolkkala olivat kyliä Koiviston 
kauppalassa, nykyään kauppala on venä-
läinen kaupunki Primorsk. 
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Uhkakuvat alkoivat toteutua, kuten voi lu-
kea Eilan kirjeestä Torstille (1.9.1939): 
”Lehdet ovat hiukan pelottavia – jos sota 
todella syttyy – kaikki ovat vain olleet niin 
varmoja. ettei mitään tule. Tulla (Torstin 
sisar) tuli juuri apteekkiin ja sanoi kuulleen-
sa, että sota on jo syttynyt – en tiedä. Pian 
pitäisi tulla lisäuutiset klo 12.20.” Saksalai-
set joukot hyökkäsivät tuona päivänä Puo-
laan.  Englanti, Australia, Intia, Uusi-
Seelanti ja Ranska julistivat 3.9. sodan Sak-
salle – maailmansota oli alkanut. 
 

Torsti kirjoitti sotauutisista 3.9. ”Kyllä täy-
tyisi olla huono onni juuri nyt, mutta kai on 
sitten mukavaa sanoa lapsenlapsille, että 
isoisä oli juuri silloin Kannaksella, kun sota 
syttyi taas Euroopassa.” Sota Euroopassa 
syttyi, Torsti oli Kannaksella, mutta eipä 
hän lapsenlapsille, eikä lapsilleenkaan ker-
tonut missä tuolloin oli. Onneksi hän säilyt-
ti kirjeet, joiden kautta me jälkeläiset pää-
semme kurkistamaan vanhempiemme ja 
isovanhempiemme elämään.  
 

Syksyllä Torsti jatkoi opintojaan Polilla. 
Eila, joka on muuttanut Hilja-äitinsä kanssa 
Lohjalta Helsinkiin, suunnitteli kudonta-
kursseille osallistumista ja päätyikin oppi-
laaksi Pohjanheimon tekstiilikouluun. Tu-
levaisuus oli kuitenkin epävarma. Loka-

kuussa tilanne muuttui Suomenkin osalta – 
12.10. Suomessa toteutettiin yleinen liike-
kannallepano ja 17.10. Torsti sai komen-
nuksen radioaseman päälliköksi Kuusa-
moon, mistä siirtyi Kajaaniin Rajaesikun-
taan radioupseeriksi. Talvisota syttyi 30.11. 
Eila päätyi lääkintälotaksi Metsätalon en-
siapuasemalle Helsinkiin. Uudessa Suo-
messa ensiapuaseman avaamisesta uutisoi-
tiin 22.10. ”Yliopiston väestönsuojelu järjes-
tetty”. Lehden kuvaan oli päätynyt myös 
lotta Eila, samoin kuin oheiseen kuvaan 
teoksesta Lotta Svärd 1939 -1940 (Eila on 
etualalla). 
 

 
 

⩬ ⩬ ⩬ 

 

Etkö saanut numeroa 49 kotiin postitettuna? 
 

Jos et saanut, et ole seuran jäsen tai et ole maksanut vuoden 2022 jäsenmaksua edes karhua-

misen jälkeen. Tämä on uutta todellisuutta, sillä taloudellisista syistä seura ei enää jatkossa 
tarjoa maksullisia palveluksia niille, jotka eivät maksa jäsenmaksuaan. 
     Mutta eipä hätää, jäsenmaksun maksaminen on edelleen yhtä helppoa kuin ennenkin! Näil-
lä tiedoilla se onnistuu. Samalla jäsenyys jatkuu, taloudenhoitaja ilahtuu ja jos paperista lehteä 
on vielä jäljellä, sitä voi sähköpostitse kysellä Heikki Poroila (heikki.poroila@gmail.com). 
 

Jäsenmaksu 20 euroa – Pankkitili FI32 3131 3001 2465 94 – Viitenumero 202205315 
 

Jäsensihteeri ilahtuu myös suuresti, jos ilmoitat hänelle sähköpostiosoitteesi ja kerrot myös, 
jos se jostain syystä muuttuu. Sama koskee kotiosoitteen muuttumista. Muuttaa saa, mutta 
uusi osoite täytyy kertoa jäsensihteerille, jos häneltä haluaa postia jämptisti kotiin toimitettu-

na. Täydennykset ja korjaukset osoitteilla heikki.poroila@gmail.com tai seija.lind@gmail.com. 
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Kuva © Ilkka Salmenkivi 

 

Tukea ja turvaa, hoivaa ja huolenpitoa  
yli 50 sijoituslapselle 

 
Teksti | Seija Lind 

 
 
Henrikin sukuhaaraan kuuluva Ilkka Salmenkivi (Kvartetto, H 849) ja puolisonsa Erja Sare-
nius-Salmenkivi asuvat Tuusulassa. Heidän uusperheessään on yhteensä kahdeksan lasta – 
”sinun, minun ja meidän lapset” –, joista kaikki ovat jo aikuisia ja suurin osa itsekin perheelli-
siä. Lastenlapsia Ilkalla ja Erjalla on 15. Omien lasten lisäksi heillä on ollut kodissaan 25 vuo-
den aikana yli 50 eri syistä sijoitettua lasta ja nuorta. Erjalla on hoitoalalta laaja-alainen ko-
kemus – lastensuojelun, kehitysvammaisten, mielenterveyskuntoutujien ja vanhusten parissa. 
Erjan ja Ilkan yhteisten tyttärien synnyttyä oli herännyt ajatus, että tuttua hoitotyötä voisi 
tehdä kotoa käsin, perhehoitajana. Salmenkivet toteuttavat perhehoitoa toimeksiantosuhtei-
sena sijoittaviin tahoihin (kunta, kuntayhtymä, erityishuolto- tai sairaanhoitopiiri), jolloin 
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kumpikin toimii perhehoitajana, vaikka Erja onkin päävastuullinen. Sijoitettavia Salmenkiville 
on tullut Tuusulasta, Nurmijärveltä, Helsingistä, Vantaalta, Sipoosta ja Porvoosta. 
 

Sijoitettuja voi yleensä olla perheessä kerrallaan neljä, mutta joskus on poikkeuksellisesti ol-
lut hetken aikaa kuusikin lasta. Erilaisia hoitotarpeita Osa lapsista tai nuorista tarvitsee vain 
lyhytaikaisen sijaishoidon, osa tarvitsee hoitoa vuosikausiksi. Kauimmin ja edelleen Salmen-
kivillä hoidossa oleva tuli heille 7-vuotiaana ja on täyttänyt jo 30 vuotta. Salmenkivet ovat 
toimineet hänen sijaisvanhempinaan siis 23 vuotta! Tämä vaikeasti kehitysvammainen, lii-
kuntarajoitteinen on täysin hoidettava kaikissa arjen toimissaan – puettava, syötettävä, pestä-
vä ja kuivitettava. Toinen vaikea CP-kehitysvammainen, myös täysin autettava, on Salmenki-
villä joka toinen viikko. Hän tarvitsee öisin kääntämistä useamman kerran. Hänen pukemisen-
sa on vaikeaa spastisuuden takia, yksi hoitaja ei yleensä pärjää nostoissa ja siirroissa. Nuorin 
sijoituslapsi on syntynytkin Salmenkivillä. Raskaana oleva äiti tarvitsi sijaisperhettä ja viipyi 
heillä vauvansa kanssa vielä synnytyksen jälkeen siihen saakka, että pystyivät muuttamaan 
omaan kotiin.  
 

Perhehoitajana voi tulla eteen monenlaista tilanteita. Esimerkiksi murkkuikäisen voi olla vai-
keaa sietää (sijais)vanhempien asettamia rajoja. Aivan kaikki hoitoon sijoittavat tahot eivät 
aina osaa arvioida ja arvostaa perhehoitajan näkemystä, vaan saattavat mennä mukaan ”pe-
liin”, kun nuori kehittelee syitä päästäkseen pois sijaisperheestä. Ymmärrys kasvaa yleensä 
kokemuksen kautta ja ajan myötä. Erja kertoo tapauksesta, jossa heiltä aikoinaan pois haikail-
lut nuori on nykyään koulutettu ja kolmen lapsen äiti. Hän osaa nyt olla kiitollinen, kun häntä 
ei hylätty vaan hän joutui pysymään Salmenkivien perhekodissa. Tilanne hoitui nuoren par-
haaksi perhehoidon ja sosiaalityön luottamuksellisen suhteen ansiosta. Perhehoitajalle on 
palkitsevaa nähdä sijoituslasten onnistuvan elämässään ja voivan hyvin. Tämäkin äiti pitää 
yhteyttä Erjaan ja Ilkkaan, joita hänen lapsensa kutsuvat mummuksi ja vaariksi.  
 

Erja pyrkii vaikuttamaan perhehoidon kehittämiseen. Hän on mukana Perhehoitoliiton ja 
Uudenmaan sijaisperheet ry:n hallituksessa, sekä kunnallispolitiikassa ja kirkkovaltuustossa. 
Perhehoitoliiton tavoitteena on, että hyvää perhehoitoa on tarjolla kaikille sitä tarvitseville ja 
että perhehoitajat voisivat keskittyä tärkeimpään tehtäväänsä eli huolehtimaan sijoitetuista 
lapsista ja nuorista, vammaisista lapsista ja aikuisista, mielenterveyskuntoutujista ja ikäihmi-
sistä.  
 

”Omille lapsillekin on ollut kasvattavaa nähdä, että kaikilla ei ole yhtä hyvät lähtökohdat 
elämässään. On fyysisiä rajoitteita tai perheissä erilaisia alkoholi-, mielenterveys- tai muita 
ongelmia. Lasten koulukaveritkin ihmettelivät aluksi sijoituslapsia, esimerkiksi kehitysvam-
maisten kovaa ääntelyä, mutta hekin oppivat ymmärtämään erilaisuutta”, kertoo Ilkka. Hän  
myöntää pohtineensa, ovatko omat lapset jääneet jostain paitsi sijoituslasten takia. Huojenta-
vaa on ollut, että nyt jo aikuistuttuaan lapset ovat antaneet positiivista palautetta ja kokeneet 
kasvaneensa hyvässä kodissa. 
 

Hoidettavista on vastuussa 24/7. Joidenkin hoidettavien kanssa väsymys on pysyvä olotila. 
Eikä perhehoitaja voi sairastua, sillä sijaisen saaminen on ylipäätään vaikeaa ja siihen liittyy 
monenlaista byrokratiaa. Puolisoiden on hankalaa suunnitella ja järjestää yhteisiä menoja tai 
lomia. Erja sanoi, että Ilkka ei aina edes kerro hänelle kaikista tilaisuuksista, koska on tottunut 
siihen, ettei yhdessä osallistuminen kuitenkaan onnistuisi... 
 

Kysyn Erjalta, miten hän päävastuullisena on jaksanut kaikki nämä rankat hoitovuodet uupu-
matta. Hän vastaa edesmenneen isänsä sanoin: ”Uskon, ettei mikään ole niin huonoa, etteikö 
siitä saisi jotain parempaa.” Erja kokee olleen työssään uudisraivaaja. Voimaa hän on saanut 
perheestään ja on kiitollinen siitä, että on saanut heidän tuellaan toteuttaa kutsumustyötään. 
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Nyt 25 vuoden jälkeen Erjan ja Ilkan elämään on tulossa iso muutos, sillä Erjalla on jo eläke-
päätös plakkarissa. Tällä hetkellä heillä on kaksi hoidettavaa, joiden on tarkoitus siirtyä toisiin 
hoitopaikkoihin kevään aikana. Hoidettaviin on syntynyt vahva tunneside, joten eläköitymi-
seen liittyy myös haikeutta. Mutta eivät lapset lopu heidän elämästään eläkkeelläkään. Sal-
menkivet pitävät tärkeänä tietojen ja taitojen siirtämistä uusille sukupolville. He voivatkin 
jatkossa panostaa enemmän isovanhemmuuteen – nuorin lapsenlapsi on vain 3 kk ja vanhin 
27 v. Eläköityminen helpottanee jatkossa aikataulujen suunnittelua, vaikka menot ja tapah-
tumat pitää edelleenkin sovittaa kaikkien kalentereihin.  
 

Mitä unelmia teillä on sitten kun pääsette itse vapaasti päättämään tekemisistänne? 
 

Ilkka: ”Nukutaan ainakin.”  
Erja: ”Kun voisi tehdä mitä itse haluaa, vaikka kutoa mattoa koko päivän eikä kukaan tulisi 
keskeyttämään. Tai pakata repun ja lähteä yhdessä viikoksi pohjoiseen patikoimaan.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kuva © Titta Salmenkivi 

 

 

Ilkan Stenroth-polku 
Erik Stenroth 1688-1766 

Henrik Stenroth 1727-1774 
Reinhold Stenroth 1769-1838 

Osvald Stenroth/Salmenkivi 1869-1952 
Paavo Stenroth/Salmenkivi 1896-1981 

Kaarlo Salmenkivi 1931-2000 
Ilkka Salmenkivi 1952 
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Stenrothit Helsingin vanhojen rakennusten 
omistajina ja rakennuttajina 

 
Teksti | Impi Hagström 

Kuvat | Impi Hagström ja Wikipedia 
Sukutaulukko | Seija Lind 

 
Helsingin seudulla on useita rakennuksia, joiden historia kietoutuu myös Stenrothien vaihei-
siin. Seuraavassa esitellään näistä taloista eräitä tunnetuimpia, joista useimmat ovat edelleen 
myös olemassa. 
 
1. Östersundomin kartano 
 

Esi-isämme Anders Hellenius, joka myöhemmin aateloitiin nimellä af Enhjelm osti vuonna 
1760 Östersundomin kartanon. Hänen kuoltuaan pojat Carl Gustaf ja Fabian af Enehjelm 
perivät rakennuksen, jota ei enää ole. Nykyinen Teodor Deckerin suunnittelema päärakennus 
valmistui 1878. Se on nykyään Borgström-suvun omistuksessa.  
 

 
Östersundomin kartanon 1878 valmistunut päärakennus. 

 
2. Helleniuksen talo 
 

Lääninrahastonhoitaja Carl Gustaf Hellenius (af Enehjelm) omisti Aleksanterinkatu 24:n ja 
Sofiankatu 3:n kulmauksessa olevan Helleniuksen talon, joka valmistui 1770. Rakennus oli 
alun perin kaksikerroksinen, mutta sitä korotettiin ja muutettiin samalla empiretyyliseksi 
vuonna 1835. Julkisivu on säilynyt hyvin 1830-luvun asussaan. 
 

 
Helleniuksen talo – Kuva © Impi Hagström 
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3. Sunnin talo 
 

Anders Helleniuksen puoliso oli Elisabeth Hansdotter Sunn, jonka veli, kauppias Per Hans-
son Sunn rakennutti 1763-1770 Aleksanterinkatu 26:n & Sofiankatu 6-8:n kulmaan kolmiker-
roksisen kauppiastalon. Vuosina 1833-1834 rakennus muutettiin nykyiseen empiretyyliseen 
asuun ja 1880-luvulla avattiin Aleksanterinkadun puolelle näyteikkunat. Tiloissa ovat toimi-
neet poliisilaitos ja rakennusvirasto. Nykyisin talossa toimii ravintola. 
 

 
Sunnin talo – Kuva © Impi Hagström 

 
 
4. Bodomin kartano 
 

Bror Ulrik af Björksten, senaattori ja todellinen valtioneuvos, omisti Espoossa sijaitsevan 
Bodomin kartanon vuosina 1837-1856 ja sen jälkeen hänen kolme poikaansa vuoteen 1881 
asti. Björkstenit liittyvä Stenrotheihin Hollolan kappalaisen Wilhelm Björkstenin, Bror Ulrik 
af Björkstenin veljen kautta. Tämä oli Gustava Åkerman-Lindin pojan Alexander Lindin 
appi. Gustavan äidinäiti oli puolestaan Maria Elisabet af Enehjelm, Anders ja Elisabeth 
Helleniuksen tytär. Päärakennuksen rakennutti Karl Johan Jägerskjöld vuonna 1797. 
Kartano oli pietarilaisen Nikolai Johann Heimbürgerin suvun hallussa vuoteen 2002 asti. 
Kartano toimii nykyään Master Golfin klubirakennuksena ja ravintolana. 
 

 
Bodomin kartanon päärakennus nykyisessä asussaan – Kuva © Impi Hagström 
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5. Heidenstrauchin kauppiastalo ja asunto 
 

Nykyisen presidentinlinnan ja Ruotsin suurlähetystön rakennusten yhteys Stenrotheihin on 
varsin mutkikas. Sen synnyttää Bror Ulrik af Björkstenin puoliso Gustava Ulrika Kuhlberg, 
jonka eno Johan Henrik Heidenstrauch, kauppias ja laivanvarustaja, 1800-luvun alkupuo-
lella Helsingin rikkain asukas rakennutti molemmat rakennukset. Vuonna 1814 Johan Henrik 
ja hänen nuorempi veljensä Gabriel Heidenstrauch rakennuttivat Kauppatorin reunalle 
kauppiastalon, jonka Suomen senaatti kuitenkin osti jo vuonna 1837 ja josta tuli sittemmin 
ensin Venäjän keisarin ja myöhemmin Suomen presidentin linna. Heidenstrauchit kuitenkin 
halusivat asua Helsingin keskustassa, joten he rakennuttivat aivan viereen kolmikerroksisen 
talon vuonna 1842. Nykyisin se toimii Ruotsin suurlähetystönä.  
 

    
Presidentinlinna ja Ruotsin suurlähetystö nykyisessä asussaan – Kuva © Impi Hagström 

 
 
6. Sederholmin talo 
 

Johan Henrik ja Gabriel Heidenstrauchin äidin Ulrika Lovisa Wendelian sisko Maria 
Wendelia oli suurliikemies Johan Sederholmin toinen puoliso. Sederholm rakennutti vuonna 
1757 Senaatintorin kulmaan talon, joka on Helsingin vanhin säilynyt kivitalo. Tontin osti alun 
perin kauppias Johan Julius Sund vuonna 1720 ja rakensi sille puutalon. Perikunta myi 
kiinteistön Sederholmille ja toiselle kauppiaalle, Nils Burtzille. Rakennus toimii nykyään 
osana kaupunginmuseota, vuodesta 2012 lähtien Lasten kaupunkina. 
 

 
Sederholmin talo – Kuva © Impi Hagström 
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7. Weckströmin talo 
 

Gustava Ulrika Kuhlberg-af Björkstenin isoisä oli pormestari Johan Kuhlberg, jonka puoliso 
oli Hedvig Ulrika Weckström. Tämän veli, muonamestari Johannes Weckström luopui 
vuonna 1810 ns. Weckströmin talosta, joka sijaitsi Aleksanterinkadun ja Unioninkadun 
kulmassa. Uuden yliopiston päärakennuksen rakentaminen aloitettiin vuonna 1828 ja sen 
tieltä lähes 70 vuotta vanha Weckströmin talo purettiin. Johannes Weckström omisti myös 
toisen jo puretun talon, jonka osoite tänään olisi Hallituskatu 9. Tässä osoitteessa Hedvig-sisar 
asui tyttärensä kanssa miehensä kuoleman jälkeen. Edellisten lisäksi hän omisti talon osoit-
teessa Södra kvarteret 13 (nykyinen Pohjoisesplanadi 7). Sen hän luovutti siskontyttärensä 
Lovisa Ulrika Kuhlbergin miehelle kaupunginlääkäri O.B. Rosenströmille vuonna 1809. 
 
 
 

 
Tuomarinkylän kartano nykyisessä asussaan – Kuva © Impi Hagström 

 
8. Tuomarikylän kartano (Domarby gård) 
 

Vuonna 1781 Johannes Weckström osti Domarby gård -nimisen tilan ja aloitti rakennustyöt. 
Ne valmistuivat vasta 1790. Sota vuonna 1808 vaikutti myöskin kartanoon, minne majoittui 
mm. paljon sotaväkeä. Keväällä 1809 Tuomarinkylän kartano näyttää toimineen sotilassairaa-
lana. Johannes Weckström kuoli 1.6.1811. Hänen hautansa on Helsingin pitäjän kirkon hau-
tausmaan vanhin säilynyt hauta. Tuomarinkylän kartanon perinnönjakoprosessi kesti vuo-
desta 1811 vuoteen 1827 ja oli riitaisa.  Kun Jacob Daniel Weckström kuoli 22.3.1815, perin-
töerimielisyyksiä käsiteltiin edelleen Porvoon käräjäoikeudessa ja maaherra oli 3.4.1815 mää-
rännyt tuomari C. M. Ivendorffin ja Jacob Johan Björkstenin (Wilhelm Björkstenin ja Bror 
Ulrik af Björkstenin vanhin veli) kuolinpesän haltijoiksi. Vasta 1.4.1816 maaherra myönsi 
Johan Kuhlbergille ja O. B. Rosenströmille luvan hallita kartanoa.  
 
Ennen kuin perintöriita oli käsitelty loppuun, olivat kantajat jo kauan maanneet haudassa. 
Otto B. Rosenström kuoli 2.5.1819 ja Christian Kuhlberg pian sen jälkeen 8.5.1820. Heidät on 
haudattu vierekkäin Vanhan kirkon puistoon Helsingissä. Domarby gård voitiin jakaa vasta 
vuonna 1827. Carl Gustafin poika Mathias Weckström peri puolet ja lunasti muiden osuudet. 
Sekä Maila Talvio että Pirjo Tuominen ovat romaanin muodossa käsitelleet Weckström-
suvun vaiheita. Tuomarinkylän kartanossa toimii nykyään taidekoulu Alfa (Alfa Art School). 
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Kuvassa Muukalaislegioonalaisia marssilla Algeriassa ennen vuotta 1914. 

 
 

Muukalaislegioonan historiaa 

Adi Stenroth ja Muukalaislegioona, osa V 

 
Teksti | Anders von Bell 

 
Jotta paremmin ymmärrettäisiin, mihin Adi 
Stenroth aikoinaan ryhtyi, kerron seuraa-
vassa lyhyesti Muukalaislegioonasta ja sen 
historiasta pohjaksi seuraaville jaksoille. 
Muukalaislegioonan historia on pitkä ja 
siitä on julkaistu satoja kirjoja monilla kie-
lellä, myös suomeksi. Useimmat ovat Legi-
oonan historiaa käsitteleviä, mutta on 
myös runsaasti kirjoja, joissa legioonaan 
liittyneet kertovat muistelmien muodossa 
palveluksestaan. Itselläni taitaa jo olla yli 
30 kirjaa, joita aloin hankkia, kun kiinnos-
tuin Adi elämäntarinasta. 
 

Muukalaislegioona perustettiin 10.3.1831 
kun Ranskan kuningas Ludvig Filip I 
(ranskaksi Louis-Philippe Ier) vahvisti tätä 
koskevan lakiesityksen. Ranskan armeijaan 
perustettiin legioona, joka koostui 18-40-
vuotiaista ulkomaalaisista. Palvelusaika 

määriteltiin kolmeksi vuodeksi. Laissa 
määritettiin, että legioonalaiset eivät saa-
neet palvella Ranskassa.  Ensimmäinen 
suomalainen, joka luultavasti liittyi legioo-
naan, oli Puolassa vapaaehtoisena taistellut 
Nils Gustaf von Schoultz, Kuopiossa syn-
tynyt ja Ruotsissa upseeriksi valmistunut 
mies.  Hänen uransa Muukalaislegioonassa 
jäi kuitenkin hyvin lyhyeksi. Täyttä var-
muutta hänen liittymisestään ei ole, mutta 
se on todennäköistä, koska tiedetään hänen 
olleen Pariisissa legioonan perustamis-
vuonna puolalaisten upseerien kanssa ja 
että hän olisi maininnut asiasta sukulaisil-
leen. Heinäkuussa 1831 jo yli 1000 miestä 
oli ilmoittautunut legioonalaiseksi. Vuonna 
1832 määrä oli jo noussut yli 3000:een, 
joista noin 2200 oli saksalaisia. 
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Kuningas Ludvig Filip I:llä on muuten mie-
lenkiintoinen suhde Suomeen ja Stenrot-
heihin, koska hän kiersi ennen valintaansa 
kuninkaaksi Pohjoismaissa ja varsinkin 
Lapissa, missä hän perimätiedon mukaan 
saattoi erään naisen raskaaksi. Tämän ras-
kauden tulos oli Kohlström-niminen mies, 
jonka jälkeläinen oli Toini Kohlström. Hän 
liittyy von Bellien sukuun siten, että meni 
naimisiin Armas von Bellin, kirjoittajan 
isoisän veljen, kanssa, ja on siten Olavi von 
Bellin äiti ja mm. Theo von Bellin isoäiti.  
 

Legioona siirtyi jo perustamisvuonna 
Ranskasta Algeriaan.  Ensimmäiset taiste-
lut, joihin se osallistui, käytiin jo huhti-
kuussa 1832, jolloin joukkueen 27:stä mie-
hestä kaatui 26, vain yksi pelastui, kun hän 
suostui ottamaan islaminuskon omakseen 
ja onnistui sitten aikanaan karkaamaan 
takaisin omaan yksikköönsä. Vielä suu-
rempi riski oli tosin menehtyä erilaisiin 
sairauksiin. Legioonaa käytettiin paljon 
myös esim. tiestön rakentamisessa Algeri-
assa. Sitä työtä jatkettiin legioonassa pit-
källe 1900-luvulle.  
 

Seuraava merkittävä päätös legioonan his-
toriassa oli sen määrääminen osallistu-
maan Espanjassa käytyyn sisällissotaan. 
Tämä päätös johti melkein legioonan tu-
hoon. Lähtiessä 1835 vahvuus oli yli 6000 
miestä, mutta kun palattiin Algeriaan 1839, 
mukana oli enää noin 200 miestä. Muut 
olivat joko kaatuneet, sairastuneet  ja me-
nehtyneet tai karanneet. Espanjan vuodet 
olivat ns. vanhan legioonan loppu ja oli aika 
uudelle legioonalle, joka oli perustettu ja 
siirtynyt Algeriaan 1836. 
 

Uuden legioonan ensimmäisiä suuria tais-
teluita käytiin 1837, kun ranskalaiset val-
loittivat Constantinen kaupungin Algerian 
itäosissa. Ranskalaiset upseerit eivät juuri 
arvostaneet legioonan sotilaita, vaan piti-
vät heitä Euroopan roskaväkenä, johon ei 
voinut luottaa. Melkoinen osa miehistöstä 
ei osannutkaan lukea tai kirjoittaa näiden 
ensimmäisten vuosien aikana. Legioonassa 
oli myös suuria kurinpidollisia ongelmia ja 
rangaistukset sen mukaisia, joten pienetkin 

rikkeet johtivat koviin rangaistuksiin. 
Ranskalaisten upseerien kurinpitoa pidet-
tiin kuitenkin jo siihen aikaan liian ankara-
na ja se oli osasyy karkuruuksiin ja muihin, 
usein väkivaltaisiin,  ongelmiin. 
 

Pientä muutosta alkoi kuitenkin näkyä 
1840-luvulla uuden komentajan myötä. 
Hänen johdollaan legioonan strategia 
muuttui merkittävästi. Hitaasti liikkuvasta 
armeijasta, jota seurasivat suuri kuormasto 
ja raskaat tykit, siirryttiin pieniin tykkeihin, 
aaseihin ja nopeasti liikkuviin yksiköihin. 
Aasit kantoivat osan kuormastosta, mutta 
edelleen jäi myös legioonalaisille melkoi-
nen kuorma kannettavaksi. Siihen kuului-
vat mm. ammusvyö, 40 patruunaa, vara-
asusteita, ruokailuvälineitä, teltan osa ja 
vesipullo. Kun tähän lisätään kivääri, pistin 
ja usein oksia ja muita tulentekovarusteita, 
kovin vähäisellä kuormalla ei mies liikku-
nut. Mutta nopeus kasvoi ja legioona pystyi 
tässä merkittävästi parantamaan taistelu-
kykynsä. 
 

 
Kuva on vuodelta 1926 ja siinä Adi Stenroth ratsas-

taa jossain Algeriassa. Kuvan ottajaa ei tiedetä. 
 

Marssiin lähdettiin kasarmista yleensä en-
nen aamunkoittoa ja marssitiin yleensä 
puoleen päivään asti, jolloin pidettiin puo-
lentoista tunnin kahvitauko. Kun tuli aika 
rakentaa leiri yöpymistä varten, miehet 
kokosivat kolmen hengen teltat kuljetta-
mistaan kangaspaloista ja ryhtyivät teke-
mään illallista. Marssin mukana oli elävää 
karjaa, joka sitten teurastettiin ruokaa var-
ten. Usein tuore liha oli kuitenkin niin sit-
keää, että sitä keitettiin koko yö ja syötiin 
vasta aamulla ennen lähtöä. Välillä kun 
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ruokaa oli vähän, sotilaat söivät mitä saivat 
kerättyä. Ruokailun jälkeen oli sitten aikaa 
huoltaa vaatteet ja ase. Yöunet olivat usein 
lyhyet, joten palautuminen ei välttämättä 
onnistunut.  
 

Taisteluita oli harvakseen, mutta kun niitä 
oli, vankeja ei yleensä otettu. Arabit eivät 
hekään antaneet armoa legioonan sotilaille. 
Jos joku haavoittui ja jäi jälkeen, hänet 
surmattiin välittömästi. Samoin kävi niille, 
jotka jäivät vangiksi. Kaatuneet sotilaat 
haudattiin lähellä taistelupaikkaa ja haa-
voittuneet kuljetettiin mukana aasien ve-
tämillä paareilla. Aasien kuormaa keven-
nettiin jakamalla kuormaa sotilaiden kan-
nettavaksi. Myöhemmin marssijärjestys 
toimi siten, että marssittiin 50 minuuttia ja 
levättiin 10 minuuttia. Joskus käytettiin 
aaseja myös ratsuina siten, että kaksi mies-
tä vuorotteli aasin selässä. 
 

Seuraavalla vuosikymmenellä pienestä Si-
di-bel-Abbesista, noin 80 km etelään Oran-
nimisestä kaupungista tuli legioonan pää-
paikka. Tähän kaupunkiin liittyvät myös 
Adi Stenrothin kohtalot. Kun legioona aset-
tui kaupunkiin, siellä oli baareja ja muita 
vapaa-ajan viettomahdollisuuksia. Vapaa-
aikanaan sotilaat kykenivät jopa ansaitse-
maan rahaa, kun tekivät sekalaisia töitä 
kaupunkilaisille.  
 

Legioona osallistui Krimin sotaan noiden 
kahden vuoden ajan. Välillä käytiin myös 
Italiassa  sotimassa, mutta seuraavaksi 
kohteeksi tuli kaukainen Meksiko, jonne 
matkustettiin 1863 neljäksi vuodeksi. Se oli 
Ranskalle nöyryyttävä retki, mutta legioo-
nalle se merkitsi paljon. Meksikossa käytiin 
nimittäin taistelu, josta tuli kuuluisa. Kap-
teeni Jean Danjou, joka oli Algeriassa me-
nettänyt toisen kätensä ja käytti puukättä, 
lähti 62:n legioonalaisen ja kolmen upsee-
rin kanssa Camerone-nimiseen nimiseen 
kylään noin 80 kilometriä Veracruzin kau-
pungista. Meksikolaiset hyökkäsivät kui-
tenkin heidän kimppuunsa sillä seurauksel-
la, että myöhään iltapäivällä oli enää viisi 
miestä elossa ja kello 18.00 heillä oli jäljellä 
enää yksi patruuna per mies. He ampuivat 

yhteislaukauksen ja hyökkäsivät saarrok-
sesta pistimien kera. Yksi mies kaatui heti 
ja upseeri haavoittui. Meksikolaiset vaati-
vat eloonjääneitä antautumaan, mihin legi-
oonalaiset suostuivat sillä ehdolla, että 
meksikolaiset ottavat haavoittuneen up-
seerin mukaansa ja vievät tämän hoitoon. 
Taistelun päivämääränä 30.4. vietetään 
edelleen legioonan juhlapäivää. Kapteenin 
puinen käsi pelastettiin ja on ollut siitä läh-
tien legioonan museoesine. 
 

 
 
 

Seuraavat 45 vuotta ennen ensimmäisen 
maailmasodan alkua olivat merkittäviä, 
sillä legioona taisteli Ranskan laajentaessa 
valtaansa mm. Indokiinassa, Madagaskaris-
sa, Marokossa ja Afrikan muissa siirtomais-
sa. Tähän aikakauteen mahtuu myös ainoa 
kerta ennen vuotta 1914, jolloin legioona 
taisteli Ranskan maaperällä. Vuonna 1870 
syttynyt sota Ranskan ja Saksan välillä me-
ni Ranskan kannalta niin huonosti, että 
legioona päätettiin siirtää Ranskaan autta-
maan noin vuodeksi. Seuraavan kerran le-
gioona toimi Ranskan maaperällä vasta 
ensimmäisessä maailmansodassa. 
 

Muukalaislegioonaan liityttiin värväystoi-
mistojen kautta, niitä löytyi monesta Rans-
kan kaupungista. Moni meni tarkoituksella 
liittyä legioonaan, mutta myös esim. polii-
sin ottaessa kiinni jonkun esim. baaritappe-
lun seurauksena  riitapukari saattoi saada 
eteensä vaihtoehtona vankilareissulle liit-
tyminen Muukalaislegioonan. Myös moni 
merimies päätyi värvärin järjestämänä le-
gioonaan, kun ei alkoholin vaikutuksen 
alaisena ymmärtänyt, mihin nimensä lait-
toi. Jo 1800-luvun loppupuolelta lähtien 
alkoi  legioonasta ilmestyä kirjoja, jotka 
osaltaan houkuttelivat ihmisiä värväyty-
mään. Ranskalaiset upseerit mainostivat 
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myös ulkomailla vieraillessaan mahdolli-
suutta liittyä legioonaan. Suomessa toimi 
Adi Stenrothin aikana ranskalainen upsee-
ri, jonka epäillään kertoneen legioonasta ja 
mahdollisuudesta liittyä siihen. Viisivuo-
tiseksi pidentyneen sopimuksen allekirjoi-
tuksen jälkeen annettiin Stenrothillekin 
junalippu Marseillen Fort Saint-Jeaniin. 
Siellä alokkaat kerättiin laivattavaksi Alge-
riaan.  
 
 

 
Kuva on Syyriasta, jossa Muukalaislegioonakin kävi sotimassa. 

 
 

Kun laiva saapui Oraniin, alokkailla oli 
mahdollisuus valita, halusivatko liittyä 
rykmenttiin Saidassa vai Sidi-bel-Abbe-
sissa. Kovin kiinnostuneita ihmisten taus-
toista ei legioonassa oltu, eikä välttämättä 
alokkaan nimi ollut se, mikä aikanaan oli 
annettu syntyessä. Palkka oli hyvin pieni, 
ruoka oli kuitenkin myöhemmin melko 
hyvä. Mutta kuri oli edelleen pitkälle 1900-
luvulla kova. Ensimmäisen maailmansodan 
jälkeen, kun Adi Stenroth liittyi legioonaan, 
edessä oli  palaaminen vanhaan malliin eli 
sotimiseen Afrikassa. Ensimmäinen maail-
mansota oli päättynyt ja legioonan Rans-
kassa palvelleet yksiköt, jotka palasivat 
Algeriaan, lakkautettiin. Algeriassa sodit-
tiin 1920- ja 1930-luvulla vielä ankarasti, 
osittain myös Marokossa. Osaan näistä tais-
teluista myös Adi Stenroth osallistui. 1920-
luvulla legioonasta lähti osa Syyriaan, mis-
sä myös Adi oli jonkun aikaa. 
 

Toinen maailmansota muutti taas tilannet-
ta, koska osa legioonalaisista tuki Saksan 
hyväksymää Vichyn hallintoa ja osa taisteli 
vapaan Ranskan puolesta liittoutuneiden 
riveissä mm. Norjassa. Sodan jälkeen legi-

oonalaiset palautettiin takaisin Algeriaan ja 
osa siirrettiin Indokiinaan, missä Ranskan 
armeija koki ratkaisevan tappion Dien Bien 
Phun taistelussa vuonna 1954, mikä johti 
vetäytymiseen Indokiinasta. Tässä taiste-
lussa kaatui myös useita suomalaisia. Alge-
rian voimistunut itsenäisyystaitelu johti 
siihen, että legioona poistui Algeriasta 
1962  ja uusi tukikohta perustettiin Rans-
kaan Aubagneen. Legioona on edelleen 
olemassa ja toimii mm. Ranskan entisissä 
siirtomaissa ja mm. rauhanturvaamistehtä-
vissä osana Ranskan armeijaa. Legioonassa 
on tiettävästi tänäkin päivänä useita suo-
malaisia. Erään arvion mukaan suomalaisia 
olisi palvellut legioonassa 500 henkeä, 
mutta varmaa tietoa lukumäärästä ei ole.  
 

Olen henkilökohtaisesti tavannut miehen, 
joka oli palvellut legioonassa ja nauttii elä-
kettä, jota hän saa Ranskan suurlähetystön 
kautta. Eläkettä saattoi  aiemmin saada 15 
palveluvuoden jälkeen eli kolmen sopi-
muksen perusteella. Legioona on tänä päi-
vänä moderni armeija, jolla on korkea kou-
lutustaso ja siihen kuuluu laskuvarjopatal-
joona ja teknillisiä toimintoja. Valintako-
keet ovat vaativia ja peruskoulutus kestää 
noin kuukauden, jonka jälkeen tulee varsi-
nainen koulutus ja sen jälkeen sotilaat saa-
vat legioonan päähineen (képi, kuva alla). 
Muukalaislegioonan nykyinen kokonais-
vahvuus lienee noin 6000 miestä. 
 

 
 
 

Jutun päälähteenä on ollut Douglas Por-
chin kirja The French Foreign Legion 
(2010), lisäksi on käytetty muita kirjoja ja 
artikkeleita sekä Wikipediaa.



Tekojen, ei taustan perusteella 

 
Teksti | Heikki Poroila 

Kuvat | Dementjeff-suvun kuva-arkistosta 
 
 
Jos nuorukainen Yrjö Linnanlehto ei olisi 
kuollut heinäkuussa 1941 pian jatkosodan 
alettua, hän olisi voinut sodan jälkeen tava-
ta äitini ja liittyä sitä kautta löyhästi Sten-
rothien sukuhistoriaan. Niin ei kuitenkaan 
käynyt, vaan Yrjö Linnanlehdon kuollessa 
hänen sukuhaaransa sammui lopullisesti. 
Mutta minun isäni, Yrjön serkku, selvisi 
sodasta hengissä, tapasi äitini, houkutteli 
hänet avioliittoon ja sen takia – vain sen 
takia –, kirjoitan tässä Stenroth sukuseuran 
lehteen. Tarkoitukseni ei ole kuitenkaan 
jaaritella itse kunkin elämän tienhaaroista 
ja toteutumatta jääneistä vaihtoehdoista. 
Tarkoitukseni on kirjoittaa siitä, ettei ke-
tään pitäisi arvioida taustan, vaan tekojen 
perusteella. 
 
Jokainen innokas sukututkija tietää, kuinka 
sekalaista geneettistä perimää löytyy niis-
täkin ihmisistä, jotka kutsuvat itseään ”täy-
sin suomalaisiksi”. Kun oma DNA:ni joita-
kin vuosia sitten luettiin, en ollut järin yl-
lättynyt siitä, että ”suomalaista” minussa 
oli vain 30 %, loppu koostui keski- ja itäeu-
rooppalaisesta perimästä, mausteena myö-
hemmin aidoksi todettu 1,5 % juutalainen 
perimä. En yllättynyt, koska olen isäni puo-
lelta enemmän venäläinen kuin suomalai-
nen.  
 
Isoisäni isoisä Grigori Dementjev (suoma-
laisten suussa ”Dementjeff”) saapui Suo-
men suuriruhtinaskunnan pääkaupunkiin 
joskus 1860-luvulla, ryhtyi liikemieheksi ja 
onnistui ennen kuolemaansa 1887 raken-
nuttamaan Katajannokalla Uspenskin ka-
tedraalin takana edelleen kohoavan ns. 
Dementjeffin talon. Grigorilla ehti olla kol-
me puolisoa, joista itse polveudun jo 1863 
kuolleen Vilhelmiina Borgelundin Niko-
lai-nimisestä pojasta. Helsingissä syntynyt 
Nikolai Dementjev toimi Pietarissa tela-

kanjohtajana, mutta ehti jossain välissä 
ystävystyä säveltäjä Oskar Merikannon 
kanssa (todisteena tästä on 1906 syntynyt 
ja Nikolaille omistettu Kolja-vals).  
 

 
Nikolai ja Boris Dementjev 1896 

 
Nikolai Dementjeff kuoli 47-vuotiaana 
1907, mutta ehti tehdä sarjan lapsia Maria 
Belonoškin -nimisen ilmeisesti monikan-
sallisesta taustasta nousseen naisen kans-
sa. Tämän tarinan kannalta olennaisia lap-
sia ovat veljekset Boris (s. 1891) ja Nikolai 
nuorempi (s. 1893). Boris Dementjeville 
ja hänen venäläiselle puolisolleen Veralle 
syntyi tytär Tatjana, joka kuoli jo vuonna 
1932 sekä poika Georgi vuonna 1921. Ole-
tettavasti täysin sattumalta myös isoisäni 
Nikolai nuorempi, joka oli mennyt naimi-
siin täysin venäläisen Marian kanssa tutus-
tuttuaan tähän Venäjän sisällissodan aika-
na valkokenraali Nikolai Judenitšin lää-
kintäjoukoissa, sai pojan vuonna 1921. Tuo 
poika oli isäni, joka syntyi nimellä Eugen 
Dementjev, mutta muuttui vuonna 1927 
Borgelundiksi, kun isä-Nikolai oli todennut, 
ettei itsenäisessä Suomessa oikein pärjää 
sotilaslääkärinä venäläisellä sukunimellä, 
vaikka kuinka yrittäisi, ja vaihtoi isänsä 



  
Kivenjuuret 49 | 25 

 

sukunimen isoäitinsä Borgelundiin. Isäni 
suomalaisti etu- ja sukunimensä sotien jäl-
keen, ilmeisesti ihan varmuuden vuoksi, 
näin hän antoi joskus ymmärtää. 
 
Meidän sukuhaarastamme ei tämän dra-
maattisempaa kerrottavaa olekaan, itsekin 
kuulin venäläisistä taustoistani vasta ai-
kuisiällä, joten minkään sortin ryssittelyä 
en ole kohdannut. Isäni ymmärsi olla hiljaa. 
Toisin oli Boris-paralla. Hän toimi menes-
tyksellä majurina Porin rykmentissä, mutta 
kun hänet nimitettiin tilapäiseen Suomen-
linnan komendantin virkaan 1925, pohja-
laiset lehdet Ilkka etunenässä käynnistivät 
anonyymin parjauskampanjan ”ryssänup-
seeria” vastaan. Tämä kun ei väitteen mu-
kaan edes osannut suomea, vaikka oli kol-
mannen polven maahanmuuttaja ja valkoi-
sen Suomen uskollinen sotilas. Pohjalaisten 
raivoa herätti erityisesti se, että komen-
dantin tehtäviin kuului passien myöntämi-
nen. Ilkka-lehden takana olleet saivat tah-
tonsa läpi, nimitys peruttiin ja Boris De-
mentjev erosi Suomen armeijasta. 
 
Kyseessä oli nykytermein törkeisiin valhei-
siin perustunut etninen maalittaminen, 
mutta tarinan ironia hahmottuu vasta Bo-
ris-paran eroa seuranneissa tapahtumissa. 
Turussa, missä hän tuolloin eli, Boris ei 
nimittäin ollut mikään ”ryssänupseeri”, 
vaan hänet valittiin saman tien Turun suo-
jeluskunnan aluepäälliköksi. Tuossa tehtä-
vässä hän toimi menestyksekkäästi siihen 
asti, kun hän – yhtä ennenaikaisesti kuin 
isänsä – kuoli vuonna 1936. Turkulaiset 
eivät siis torjuneet Borista hänen venäläi-
sen taustansa takia, mutta sen verran il-
meisesti hekin antoivat ymmärtää, että Bo-
ris otti vuonna 1927 sukunimen Linnanleh-
to, suomennoksen isoäidin Borgelundista. 
Etunimeään hän ei sentään vaihtanut, ku-
ten isäni, joka ryhtyi Erkiksi, mutta se ei 
haitannut näyttäviä hautajaisia ja turku-
laisten ylistäviä kiitossanoja isänmaan us-
kolliselle pojalle. 
 
Boriksen poika Georgi, joka oli isän kuol-
lessa jo Yrjö Linnanlehto, olisi teoriassa 

voinut ehtiä jatkaa sukuaan, mutta viimeis-
tään sota sammutti moiset toiveet. Rakuu-
na Yrjö Linnanlehto lepää nyt Hietaniemes-
sä viereensä sattumalta päätyneen kaptee-
ni Carl Gustaf Flinckin kanssa. Kapteeni 
Flinckin ei tarvinnut suomalaistaa nime-
ään, vaikka sitäkin painetta riitti 1900-
luvun alun kielitaisteluiden aikana. Mutta 
jos tuolloin olisi ihmisiä arvioitu pelkästään 
heidän tekojensa, ei etnisen taustan, kielen 
tai uskonnon perusteella, haudoissaan ma-
kaisivat nyt Boris Dementjev, Georgi De-
mentjev, Nikolai (nuorempi) Dementjev ja 
Eugen Dementjev. Minäkin käyttäisin tuota 
sukunimeä, johon en ole identifioitunut 
sosiaalisesti, mutta sukuhistoriallisesti kyl-
läkin. 
 

 
 
Tarinan opetus? Ehkä se, että kuulumme 
kaikki samaan ihmisen sukuun, olipa lähei-
nen ja jotenkin tutkittavissa oleva sukupuu 
millainen tahansa. Ei meillä ole mitään pe-
rustetta arvioida muita ihmisen sukuun 
kuuluvia muuten kuin heidän tekojensa 
perusteella. Tähän voisin lisätä näkemyksiä 
kulttuureista, joissa miehen ”kunnia” ei 
jostain syystä riipu ollenkaan heidän omis-
ta teoistaan, vaan jonkin merkillisen logii-
kan perusteella naispuolisten sukulaisten 
”häveliäisyyden” määrästä. Mutta se on jo 
toinen tarina se.
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Eino Kalpala in memoriam 

 
Teksti | Marjatta Salonen 

 
Toimitusjohtaja Eino Onni Juhani Alpo Kal-
pala on kuollut 96-vuotiaana 12.8.2022 
Kanerva-kodissa Espoossa. Hän oli synty-
nyt 5.8.1926 Helsingissä Bertil Sarlinin 
perheeseen. Eino Kalpalan isoisä oli Fam-
mun eli Bertha Gulinin (s. Sarlin) veli John, 
joka muutti sukunimensä Kalpalaksi 1937. 
 

Eino Kalpala tunnettiin Suomessa ja ulko-
mailla lahjakkaana alppihiihtäjänä ja auto-
urheilijana. Hän sai kipinän alppihiihtoon 
asuessaan Kauniaisissa lastenkodissa, jon-
ka vieressä oli pujottelumäki. Hän edusti 
Suomea 1952 talviolympialaisissa Oslossa 
ja 1956 Cortina d’Ampezzossa Italiassa. 
 

Osmo-veljensä kanssa hän osallistui me-
nestyksellisesti Jyväskylän Suurajoihin 
1954, 1956 ja 1958. Kalpalinnan laskette-
lukeskuksen veljekset perustivat 1960-
luvun alussa. Vielä eläkevuosinaan Eino oli 
aktiivinen alppihiihtäjä. Hän kuului alppi-
hiihdon Master-sarjan perustajiin ja oli 
Suomen menestynein Master-laskija, joka 
saavutti voittoja vielä 90-vuotiaana.  
 

Kalpalan veljekset olivat hyvin tunnettuja 
myös liike-elämässä. Jo opiskeluaikanaan 
he ryhtyivät johtamaan isänsä perustamaa 
Radiotukku Oy:tä, josta kehittyi keskisuuri 
radio- ja urheilualan tukkuliike maassam-

me. Sen tunnettu tavaramerkki oli Blau-
punkt. 
 

Eino Kalpala oli suuri optimisti, joka vai-
keuksistaan huolimatta uskoi ihmisiin ja 
sai paljon uutta aikaan. Hän loukkaantui 
laskettelurinteillä moneen kertaan ja kävi 
läpi useita leikkauksia. Mutta aina hän jak-
soi kuntoutua ja nousta suksille. 
 

 

 
Eino ja Osmo Kalpala vauhdissa Jyväskylän 

suurajoissa. Kuvan ottajaa ei enää tiedetä. 
 

⩬ ⩬ ⩬ 

 
 

 
Sisarukset Nelly ja Adi Stenroth vuonna 1927. 

Jälkimmäisen elämässä tärkeästä Muukalaislegioo-
nasta kerrotaan enemmän sivuilla 20-23. 

 

 



Kuvia Stenroth sukuseuran 
syyskokouksesta Oodissa 
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Vasemmalla etäosanottajat Seija Lind, Maaria Puupponen ja Jukka Paatero, oikealla Theo von Bell. 
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Stenroth-tuotteita vielä saatavana! 

 

• Stenroth-viiri ja standaari 

Muutamia kappaleita vielä saatavana, hinnat 

90 ja 30 euroa + toimituskulut 

 

 
 

•  

Sukukirjoista  löytyvät lähetettäväksi asti 

Intermezzo (25 € + 6,90 € Postille) sekä 
Katarinan ja Henrikin Kvartetot  (á 15 € + 

6,90 Postille) 
 

   
 
Tilaukset Theo von Bell Joukahaisentie 23, 
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