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Kevätkokous 29.3.2023 klo 18 
 

Oodi-kirjaston ryhmätila 3 (2 krs) 
Töölönlahdenkatu 4, Helsinki 

 
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja mm. vuoden 2022  

toiminta- ja talouskertomus (liitteenä) 
 

Jos haluat osallistua kokoukseen etäyhteydellä, lähetä asiasta sähköpostia 
maaria.puupponen@helsinki.fi. Kokouksen jälkeen on sukuseuran jäsenille 

kahvitarjoilu 3. krs. kahviossa. 
 

Tervetuloa! 
 

 
 

Jäsenmaksu 2023 
 

Jäsenmaksu 20 euroa maksetaan seuraavilla tiedoilla 
Huom! Tili on muuttunut, käytä vain tätä uutta tilinumeroa! 

Huom! Ainais- ja kunniajäsenten ei tarvitse huomioida tätä kehotusta. 
 

Pankkitili FI03 5780 3820 2019 02 
Viitenumero 2023 03246 

Eräpäivä 24.3.2023 
 

Käytä tätä viitenumeroa vain vuoden 2023 jäsenmaksun yhteydessä. 
Jos maksat jotain muuta kuin vuoden 2023 jäsenmaksua, laita viesti tiedonan-
toon siitä, mitä maksu koskee. Näin jäsensihteeri saa maksut varmasti oikealle 
paikalleen, eikä tarvitse turhaan karhuta. Jos haluat muuttaa yhteystietojasi tai 

ilmoittaa eroamisesta, laita viestiä jäsensihteeri Seija Lindille 
(seija.lind@gmail.com).  
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Oikein hyvää alkukevättä sinulle 
Stenroth sukuseuran jäsen! 

 
Olosuhteista johtuneiden parin hiljaisemman vuo-
den jälkeen sukuseuramme toiminta on virkisty-
mään päin. Alkukesästä ilmestyy Kivenjuuret-lehti 
Hannu Sariolan päätoimittamana. Luvassa on myös 
pitkästä aikaa sukuseuran kulttuuritapahtuma tänä 
kesänä, josta lisää tässä kirjeessä. Myös ensi vuoden 
toimintaa on jo ryhdytty ideoimaan. 
 
Taloudenhoitajamme Seija Lind on tutkinut sukuseuramme noin 250 jäsenen 
ikäjakaumaa. Alle 40-vuotiaat jäsenet lasketaan yhden käden sormilla. Sukuhis-
toria ja -perinnetoiminta eivät yleensä ole kiinnostaneet nuoria, mutta teknolo-
gian kehityksen myötä sukututkimus uusine geneettisine menetelmineen ja ne-
tin kuva-arkistoineen voisi herättää kiinnostusta harrastukseen myös nuorem-
missa ikäryhmissä. Rohkaiskaamme kaiken ikäisiä liittymään mukaan seuraan ja 
pitämään sen toimintaa virkeänä tulevina vuosina. 
 
Ensin meillä on kuitenkin vuorossa sääntömääräinen kevätkokous tutussa pai-
kassa Helsingin keskuskirjasto Oodissa. Kaikki jäsenet ovat tervetulleita tilaisuu-
teen kuulemaan toimintakertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnon esit-
telyä. Kutsu on tämän kirjeen ohessa. 
 
Sukuseuran hallitukseen saa helpoiten yhteyden sähköpostitse osoitteella halli-
tus2023@stenrothsukuseura.fi ja toivommekin saavamme jäsenistöltä suo-
raan ideoita ensi vuoden toiminnan suunnitteluun. Näkemisiin Oodissa ja kesä-
retkellä! 
 

 
Ilari Stenroth, puheenjohtaja 
 
 
 

Stenroth sukuseura ry:n hallitus 2023 

 
Ilari Stenroth – puheenjohtaja ilari.stenroth@iki.fi 

Jukka Paatero – varapuheenjohtaja 
Heikki Poroila – sihteeri heikki.poroila@gmail.com 

Seija Lind – taloudenhoitaja, jäsensihteeri seija.lind@gmail.com 
Juhani Murto & Maaria Puupponen 

 
 



 
 

Kesäretki la 10.6.2023 
 

Pitkän tauon jälkeen Stenroth sukuseura järjestää jäsenilleen kesäretken lau-
antaina 10.6.2023.  

 

Tapaamme Laila Pullisen veistospuistossa Nissbackassa Vantaan Haku-
nilassa (Sotungintie 4) kello 10. Seura tarjoaa sisäänpääsyn ja museon johtajan 

Jean Ramsayn esittelykierroksen. https://www.lailapullinen.fi 
 

Museovierailun jälkeen siirrymme yhteiskuljetuksin Östersundomin kylätalo 
Gilletiin, missä nautimme seuran tarjoaman lounaan. 

 

Käytännön järjestelyiden takia retkelle täytyy ilmoittautua sitovasti etukä-
teen sihteeri Heikki Poroilalle (heikki.poroila@gmail.com tai  

Kestikuja 1 F 54, 00650 Helsinki) 26.5.2023 mennessä. Ilmoittautumisen yh-
teydessä on ilmoitettava mahdollisista ruokarajoitteista. 

Retkelle voi osallistua myös seuraan kuulumaton seuralainen, mutta häneltä 
perimme museon sisäänpääsymaksun ja lounaan hinnan. 

 

Tervetuloa! 
 

 

Sähköpostiosoite! 
Stenroth sukuseura hoitaa yhteydenpitoa kustannussyistä sähköpostitse. Tämä 

jäsenkirje on lähetetty myös postitse, jotta se tavoittaa myös ne jäsenet, jotka ei-

vät ole antaneet meille sähköpostiosoitettaan.  Pyydämme kuitenkin painok-

kaasti, että jos käytät sähköpostia, kerro meille osoitteesi, niin saamme sinuun 

tarvittaessa yhteyttä nopeasti ja ilman suuria kustannuksia.  

Kerro meille sähköpostiosoitteesi! 

seija.lind@gmail.com tai heikki.poroila@gmail.com 
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STENROTH SUKUSEURA ry 
 

Toiminta- ja talouskertomus vuodelta 2023 
 
1. Hallinto 

Vuosi 2022 oli jo kolmas toimintavuosi, jolloin koronapandemialla oli vaikutusta 
myo s sukuseuran toimintaan. 

Hallitus 
Hallitus on valittu 12.9.2020 sa a nto ma a ra isessa  vuosikokouksessa ja siihen ovat 
toimintavuonna kuuluneet: Juhani Murto (N), puheenjohtaja; Jukka Paatero (H), 
varapuheenjohtaja; Theo von Bell (H), ja sensihteeri; Seija Lind (K), sihteeri; 
Heikki Poroila (S), taloudenhoitaja; Maaria Puupponen (K); Raili Rauvala (S); Ilari 
Stenroth Ilari (N), verkkovastaava. 

 

Hallitus kokoontui eta na  Zoom-sovelluksen kautta kolme (3) kertaa:   
26.1.2022, 23.2.2022, 29.9.2022 seka  kerran (1) sa hko postitse 19.10.2022. 
Zoom-linkit kokouksiin ja rjesti Maaria Puupponen. 

 

Seuran keva tkokous ja rjestettiin 30.3.2022 ja syyskokous 30.11. 2022,  kumpikin 
Keskustakirjasto Oodissa. 
 

Toiminnantarkastus 
 

Toiminnantarkastajina toimivat Ari Siukonen ja Pekka Kunnas, varatoiminnan-
tarkastajana Lars-Erik Wilskman. 

 

2. Jäsenistö 
Ja senmaksu vuonna 2022 oli 20 euroa. Tilikauden alkaessa ja senia  oli 333, joista 
maksusta vapautettuja 49 (43 ainais-, 3 kunnia- ja 3 nuorisoja senta ). Jakauma 
sukuhaaroittain: Henrik 105, Katarina 73, Nils  86, Sara 67,  ei sukua 2. 

 

Toimintavuoden aikana seuraan liittyi viisi (5) uutta ja senta  ja erosi kolme (3). 
Myo s niiden 63 henkilo n, jotka eiva t olleet maksaneet karhuamisenkaan ja lkeen 
ja senmaksuaan vuosilta 2020-2021 katsottiin eronneen seuran ja senyydesta  
(Sukuseuran sa a nno t 10 §). Vuoden 2022 lopussa ja senia  oli 272, joista maksusta 
vapautettuja 45 (42 ainais-, 3 kunniaja senta ). Viisi (5) ainaisja senta  on 
vapautuksesta huolimatta maksanut vuotuisen ja senmaksun. Vuoden 2022 
ja senmaksun maksaneita oli yhteensa  148. Ja senmaksujen ta rkeydesta  seuran 
taloudelle on muistutettu kokouskutsujen yhteydessa  ja verkkosivuilla. 
 

3. Toimikunnat 
 

Seuralla on ollut kaksi toimikuntaa, viestinta toimikunta ja historiatoimikunta. 
Kumpikaan toimikunta ei ole ollut aktiivinen toimintavuoden aikana.  

 

4. Viestintä 
 

Kivenjuuret-lehti 
 

Aiemmin viestinta toimikunnan koordinoima ja senlehti Kivenjuuret koottiin 
toimintavuonna hallituksen voimin.  Edellisvuodesta poiketen seka  keva a n nro 48 
etta  syksyn nro 49 ilmestyiva t neliva risina  paperilehtina . Ja senlehden vt. 
pa a toimittaja on ollut Heikki Poroila (S), joka on myo s taittanut lehdet 
korvauksetta. 

 



Nro 48:n aiheita mm. Kun salaisuudet paljastuvat vuosien jälkeen (Petra Kullberg), 
Petteri Sariola – Yhden miehen yhtye (Petteri Sariola & Heikki Poroila), Soturi 
kolmen kuninkaan palveluksessa (Jukka Paatero), Tangon taituri (Sini Sjo blom), 
Stenroth-Entratan vaiheita (Juha Pisto), Vänrikki Stenrothin marssi (Riku Niemi), 
Stenrothien sukujuuria Turun tuomiokirkossa (Timo Siukonen), Kansalliskirjaston 
digipalvelu – sukututkijan aarreaitta (Heikki Poroila), Kirjapoimintoja (Heikki 
Poroila) 

 

Nro 49:ssa  mm. Vastuunvaihdon kynnyksellä (Heikki Poroila), Ilari Stenroth & 
Hannu Sariola, seuran uudet vetäjät (Heikki Poroila), Lomamatkalla kesäkuussa 
1939 (Eila Passoja), Tukea ja turvaa, hoivaa ja huolenpitoa 50 sijoituslapselle 
(Seija Lind), Stenrothit Helsingin seudun rakennusten taustalla (Impi Hagstro m), 
Adi Stenroth ja Muukalaislegioona, osa V (Anders von Bell), Tekojen, ei taustan 
perusteella (Heikki Poroila), Eino Kalpala in memoriam (Marjatta Salonen). 

 

Kotisivut 
Seuran verkkosivujen vastaava toimittaja on ollut Ilari Stenroth (N). 

 

Tapahtumat 
Seura esitta ytyi maaliskuussa Suomen sukututkimusseuran vuosittaisen, 
pandemian vuoksi jo kolmannen kerran vain verkossa ja rjestetyn 
sukututkimustapahtuman Suku2022 virtuaalisessa messuhallissa. 
 

5. Jäsenyydet 
Sukuseura on ja sen Suomen Sukututkimusseurassa. 
Stenrothien sukuaineistoa on arkistoituna Kansallisarkiston Jyva skyla n 
toimipaikassa. 

 

6. Talous 
 

Seuran tililla  oli tilikauden pa a ttyessa  3526,82 euroa. Vuoden 2022 tilinpa a to s oli 
70,76 euroa alija a ma inen, koska myo s syksyn ja senlehti toteutettiin paperileh-
tena .   
Sukukirjojen ja viirien myyntitulot olivat 255,20 euroa. 
Suurin menoera  olivat Kivenjuuret-lehden painatus- ja postituskulut 2847,35 
euroa, josta 372,33 euroa on tilinpa a to ksessa  siirtovelkana. 
Ja senmaksutuloja vuoden 2022 osalta oli 2960 euroa. 
Suomen Sukututkimusseuran ja senmaksu oli 44 euroa.   
______________________________________________________________________________ 

 
 

Tiedoksi 

 

KIVENJUURET NUMERO 50 ilmestyy paperilehtena  toukokuussa 2023. Lehti postite-
taan vain ja senmaksun maksaneille. Juttuideat hannu.sariola@helsinki.fi tai 

heikki.poroila@gmail.com. 
 

Stenroth sukuseuralla on viela  MYYNNISSA  Intermezzo (3 kpl), Katarina (19 kpl), 
Henrik (9 kpl), standaari (5 kpl) ja viiri (2 kpl). Tilaukset theo.bell@bastu.net. 

 
© Stenroth sukuseura ry maaliskuu 2023 
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