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Stenroth sukuseura ry:n jäsenlehti • N:o 22 • Maanantaina 18. toukokuuta 2009

Historiatoimikunta kokoontui Espoossa valmistelemaan yhdyshenkilöverkostoa. Vas. Ville Palola, Sirpa Hanhela, Liisa
Sjöblom, Maaria Puupponen, Pertti Toukomaa ja Jan Sundman ideoivat sukutarinoiden keruuta.

Historiatoimikunta valmistelee sukutietojen keruutalkoita

Tarinat ja uudet sukutiedot talteen
Stenrothin sukuseura käynnistää sukutietojen keruutalkoot
eri sukupolvien elämänvaiheiden selvittämiseksi. Sukuseuran
historiatoimikunta luo tietojen ja tarinoiden kerääjiksi uuden
yhdyshenkilöverkoston ensi vuoteen mennessä. Keruutalkoot
käynnistyvät täydellä teholla Laukaan sukukokouksen jälkeen
vuoden 2010 syksyllä.
Stenrothin sukukirjan ”Intermezzo – Stenrothien välisoitto”
nimikin viittaa siihen, että sukutiedon keruu on vielä kesken.
Nyt tavoitteena on saada tietoja ainakin nykypolvien vanhemmista ja isovanhemmista, faktoja, muisti- ja perinnetietoa,
sukukertomuksia, elämäntarinoita ja valokuvia.
Esiin on noussut ajatus julkaista lähivuosina, aikaisintaan
2012 Intermezzon pohjalta uusi sukukirja tai tarvittaessa
neliosainen sukukirjasarja jokaisesta sukuhaarasta. Tarinatalkoiden yhteydessä pyritään myös tarkistamaan vanhoja sukutietoja ja päivittämään uuisa tietoja sukurekisteriin.
Historiatoimikunta tulee vuoden lopulla kirjeitse lähestymään yhdyshenkilöitä, jotka on valittu Erik Stenrothin jälkeen
kahdeksannesta sukupolvesta, ja pyytää heitä ottamaan teh-
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täväkseen oman sisarus- ja serkussarjan ja nuorempien sukupolvien osalta tietojen ja tarinoiden keräämisen.
Huhtikuun lopulla Espoossa kokoontunut historiatoimikunta
kävi läpi kaikkien neljän sukuhaaran, Katarinan, Henrikin,
Saran ja Nilsin sukutaulukot. Tuloksena oli yli 800 yhdyshenkilön verkosto, joka on avainasemassa tarkkojen tietojen ja
kiinnostavien tarinoiden kokoamiseksi.
Kirjeen mukana yhdyshenkilö saa lähisukunsa henkilötiedot
virheiden korjaamiseksi ja puutteiden täydentämiseksi: syntymiset, kuolemat, avio/avoliitot, sukuun naidut, koulutus- ja
ammattitiedot jne.
Kullakin sukuhaaralla on historiatoimikunnassa vastuuhenkilö, jolle tiedot toimitetaan. Sukutarinoita ja kuvia ottaa
vastaan myös sukulehti Kivenjuuret julkaistaviksi niin painetussa lehdessä kuin sukuseuran verkkosivuilla.
Kaikki sukutiedot tallennetaan Stenrothien sukuarkistoon
Jyväskylän maakunta-arkistossa, jossa ne ovat halukkaiden
tutkittavina. Mainittakoon, että samainen arkisto sisältää myös
eräiden suvun jäsenten henkilöarkistoja, mm. emerituspiispa
Yrjö Sariolan laajan arkistoaineiston.
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Suvut ja sukutarinat
Jäsenlehti, julkaisija
Stenroth sukuseura ry
Toimitus
Jaakko Pihlaja,
päätoimittaja
Viestintätoimikunta
Leila Korvenkoivu
Marjatta Salonen
Hans Tuominen
Osoite
Kivenjuuret
c/o Jaakko Pihlaja
Kirkkosaarentie 15
54930 Levänen
jaakko.pihlaja@pp.inet.fi
kivenjuuret@stenroth.net
Puhelin 05-454 4797
0400-376 203
Taitto
Olli Hatakka, Ambitium
Painopaikka
Kopijyvä Joensuu
Painos
600 kpl
Pankki
Stenroth Sukuseura ry
Handelsbanken
313130-1246594

Jaakko Pihlaja
jaakko.pihlaja@pp1.inet.fi

Osoitetiedot
pyydetään ilmoittamaan
sukuseuran jäsensihteerille:
Liisa Kivijuuri
Ruojantie 3
85500 Nivala
liisa.kivijuuri@kotinet.com

Muuttuuko osoitteesi?

Kotisivu
http://www.stenroth.net

Sukuseuran jäsenet ilmoittavat uuden osoitteensa jäsensihteerille
Liisa Kivijuurelle, Ruojantie 3, 85500 Nivala tai sähköpostilla
liisa.kivijuuri@kotinet.com. Pelkästään Kivenjuuria koskevat osoitteenmuutokset voi tehdä suoraan sähköpostilla jaakko.pihlaja@pp.inet.fi.
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Suvut ovat ihmisiä ja tarinoita. Tarinoita ihmisistä, ihmisyydestä ja
ihmissuhteista – ihmiselon ihanuudesta ja kurjuudesta. Tarinoita syntyy
niin arjen työstä kuin juhlahetkistä, niin tavallisista puurtajista kuin
merkkihenkilöistä. Yhtäkaikki kiinnostavia sukutarinoita.
Elettiinpä ennenkin – mutta miten? Ilman vanhempiemme ja esivanhempiemme kertomia tarinoita tietomme suvuistamme olisivat hyvin
vajavaisia. Kirkonkirjat ja muut rekisterit eivät ennen eläneistä paljoa
paljasta: syntynyt, ripillä käynyt, nainut, lapsia syntynyt, kuollut...
Uusia tarinoita syntyy sitä mukaa kuin uusia sukupolvia, vaikka
tietokoneaikakaudella suullinen kertomaperinne näyttää kuihtuvan.
Toivoa voi että perimätiedosta siirrytään kirjaamisperinteeseen –
pöytälaatikkomuistelmat ja ehkäpä verkkosivujen blokitkin nousevat
arvoonsa.
Ikääntyessämme ja sukutietoisuuden vahvistuessa moni meistä on
harmitellut, että edellisiltä sukupolvilta ei ole tullut udeltua ja kyseltyä
suvun aikaisemmista vaiheista ja heidän elämästään.
Stenrothien suurteos Intermezzo on laajuudessaankin sukukirjaksi
vielä puutteellinen: olennainen osa hyvää sukukirjaa eli tarinat ovat
poissa. Kivenjuurten aiemmat numerot ovat niitä jonkin verran sisältäneet,
mutta tarve sukutietojen täydentämiseksi on tiedostettu.
Historiatoimikunta on lähiaikoina käynnistämässä sukutietojen keruutalkoot. ”Tarinatalkoot” tähtäävät sukukirjojen jatko-osaan tai jatkoosiin - riippuen kertyvän aineiston määrästä. Tarvittaessa kaikki neljä
sukuhaara voivat julkaista oman tarinakirjansa tai jutut voidaan koota
yhdeksi uudeksi sukukirjaksi.
Tarinoiden ohessa kuva-aineiston talteen saaminen kiinnostaa historiatoimikuntaa. Ja luonnollisesti myös Kivenjuuria. Lehti julkaisee
jatkossakin kiinnostavia sukujuttuja niin painetussa lehdessä kuin
sukuseuran nettisivuilla. Kaikki tärkeä sukutieto tallennetaan myös
Stenrothien sukuarkistoon Jyväskylän maakunta-arkistossa.
Sukutiedon keruuseen tarvitaan runsaasti voimia: kertojia, kirjoittajia,
tiedon kerääjiä. Historiatoimikunnan tavoitteena on lähes tuhannen
hengen yhdyshenkilöverkosto, joka mahdollistaa sen, että sisarusparvista
ja serkussarjoista saadaan kootuksi tarinoita ja sukukertomuksia uusien
sukutietojen lisäksi.
Sukuseuran vahvuus on sen jäsenissä – teissä jokaisessa ja teidän
jälkeläisissänne. Kertokaa, muistelkaa, kirjoittakaa!

Ilmoita osoitteenmuutos, niin saat Kivenjuuret oikeaan osoitteeseen.
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Puheenjohtajan palsta
Miten tästä eteenpäin? Tämän kysymyksen esitti lehtemme päätoimittaja viime
Kivenjuuret-numerossa. Hänen kirjoituksessaan on myös muita olennaisia kysymyksiä
sukuseurarastamme, sen toiminnasta, tavoitteista ja tulevaisuudesta.
Sukuseuralla eri muodoissaan on nyt takanaan noin kymmenen vuoden taival,
joten tulevan pohdiskeluun on jo perspektiiviä, kokemuksia sekä aikaansaannoksia
kuten Intermezzo. Myös perustajat ovat vielä keskuudessamme. Allekirjoittanut
on seurannut seuran toimintaa tarkemmin kolme-neljä vuotta – aluksi rahastonhoitajana
ja nyt yllättäen puheenjohtajana.
Sukuseuran toiminta oli nousujohteista mielestäni aina Mikkelin sukukokoukseen saakka, jolloin Intermezzo
ilmestyi ja oli menestys – myös taloudellisesti. Näitä taloudellisia resursseja sekä jäsenmaksutuloja, isompia
ainaisjäsenmaksutuloja myös, on hyväksyttyjen budjettien mukaisesti käytetty mm Kivenjuurten markkinointiversion laajaan, noin 4500:aan sukuun kuuluvien osoitteiden mukaiseen jakeluun. Tavoitteena on ollut saada
lisää jäsenmaksun maksavia sukuseuran jäseniä.Heitä on saatukin – viime vuonna myös eronneiden ja kuolleiden
verran. Kuitenkin on huomioitava, että monet kohdehenkilöt saattavat kuulua jo johonkin muuhun olemassa
olevaan, ehkä toimivaankin sukuseuraan, eivätkä siten ole potentiaalisia meidän jäseniä.
Nyt näyttää siltä että sukuseuran jäsenmäärä, vähän yli 500 jäsentä, on tasaantumassa tai vähenemässä
ikäjakautumastakin johtuen. Myöskään laajapainoksiseen Kivenjuuret-lehteen, jota kautta uudet maksavat
jäsenet on lähinnä saatu, eivät resurssit oikein riitä. Ilmoitusmyyntikin on vaikeutunut, koska ilmoitukset on
saatu lähinnä sukuun kuuluvilta päättäjiltä tai yrittäjiltä ja heitä ei voi kohtuuttomasti rasittaa. Edelleen
Pieksämäen sukukokouksessa oli varsin vähän osanottajia, vaikka ohjelmatoimikunta teki ison työn ja laajan
ohjelman.
Luulen, että nyt on palattava askeleita taaksepäin ja todettava, että sukuseuran toiminta on suunniteltu liian
laajaksi eikä sille sellaisenaan ole tilausta eikä tarvetta. Siksi tulen ehdottamaan tulevassa Laukaan 10vuotiskokouksessa muutettavaksi sukuseuran sääntöjä seuraavasti:
Säännöissä §11 (hallitus) kuuluisi: ”Sukuseuran asioita hoitaa hallitus, joka valitaan vuosikokouksessa.
Hallitukseen kuuluu 5-8 jäsentä. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä, puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja on saapuvilla. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin
arpa.” Sääntöjen §16 kuuluisi: ”Sukuseuran vuosikokous pidetään...joka toinen tai neljäs vuosi...”
Em. sääntömuutoksilla annettaisiin sukuseuralle mahdollisuus ohjautua, siirtyä takaisin alkulähteilleen
kuitenkin laajentuneena, jos jäsenet niin haluavat.
Edellä mainitunlainen sääntömuutos ei myöskään estä nykymuotoisen sukuseuran toimintaa, mutta antaisi
seuralle mahdollisuuden hallitusti sopeuttaa toimintaansa. Seuraavassa ensi vuoden 10-vuotisjuhlakokouksessa
pitää varata riittävästi aikaa keskusteluun em. asiasta sekä miten rajoitettuja resursseja käytetään, eli suunnataanko
ne jäsenhankintaan i.e. laajaan Kivenjuuret-jakeluun, mahdolliseen Intermezzo-jatko-osaan vai internetyhteydenpitoon. Kaikkeen eivät rahat riitä. Siksi virallinen kokousosuus tullaan pitämään parhaaseen ohjelmaaikaan, siis illalla lauantaina 12.6.2010.
Saatuani käsiini ja luettuani kolme Stenroth-sukuun liittyvää kirjaa eli Timo Siukosen kirjoittamat ”Sinun
kanssasi Yrjö Sariola” ja ”Sariola Keski-Suomesta” sekä Yrjö Sariolan ”Lupa vanheta”, on minun todettava,
että tämän sukuseuran vahva ydin on Ninni ja Osvald Stenrothin jälkeläisissä. Siksi on hyvä tavata ensi vuonna
Laukaassa.
Sukuseuraterveisin Mikko Anttila, mikko.anttila@netsonic.fi

Onko jäsenmaksusi unohtunut?
Jäsenmaksulaskua ei ole lähetetty erikseen, niinpä odotamme suoritustasi pikaisesti, niin rästeistä kuin
tältä vuodelta. Voit maksaa nyt myös ensi vuoden jäsenmaksun.
Sukuseuran sääntöjen mukaan jäsen, joka ei ole maksanut jäsenmaksua kahteen vuoteen, katsotaan eronneeksi.
Seuraavalla sivulla on pankkisiirtolomake. Leikkaa se irti, jos maksat pankkiin. Päätteellä tai automaatilla
maksaessasi merkitse jäsenten nimet ja osoite viestitilaan.
Jäsenmaksu 2009 on 20 €, nuorisojäsen 0 €. Pankki Handelsbanken 313130-1246594.
Kivenjuuret 1/2009 3
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Stenroth sukuseura kokoontuu
kymmenvuotisjuhlaan Laukaaseen
Stenroth sukuseuran seuraava vuosikokous 12.13.6.2010 Laukaassa ja samalla seuran kymmenvuotisjuhla toteutuu aiemmista sukujuhlista muuttuneella
formaatilla. Tapahtumia päivien aikana värittävät
erilaiset sukutapaamiset vuosikokouksen ja iltajuhlan
ohella.
Suomenlinnassa milleniumvuonna 2000 perustettu
neljän sukuhaaran sukuseura on vuosikymmenen aikana
yltänyt mittaviin saavutuksiin: kaksi sukukirjaa
”Stenrothien keskeneräinen” (2000) ja ”Intermezzo –
Stenrothien välisoitto” (2006), onnistuneet sukujuhlat
joka toinen vuosi sekä useita muita sukutapahtumia
golfkisoista alkaen.
Nyt sukujuhlan ytimenä on Laukaan Pellosniemen
pappila, rovasti Osvald Stenrothin (H) jälkeläisten
oma sukukokous, mutta samalla tavoin stenrothilaisten
eri sukuhaaroihin kuuluvat sukuseurat, yksittäiset
sukuhaarat ja pienimuotoisemmat sukuyhteisöt kokoon-

tuvat lauantaina ja sunnuntaina päivällä omiin tapaamisiinsa Laukaassa tai lähiseudulla Keski-Suomessa.
Yhteinen nimittäjä on Senroth sukuseuran vuosikokous ja sukujuhla lauantai-iltana Peurungassa. Pääjuhla
alkaa sukuesityksin ja -esitelmin auditoriossa ja jatkuu
ravintolassa juhlaillallisella jatkoineen aina yömyöhään.
Seuraavan päivän perinteinen juhlajumalanpalvelus
Laukaan kirkossa ja ohjelmallinen sunnuntailounas
päättävät sukutapaamisen.
Kesäkuun päivät kannattaa panna muistiin jo nyt.
Ohjelmatoimikunta jatkaa tapahtumien suunnittelua ja
päivittää ohjelmat niin seuraavissa Kivenjuurissa kuin
sukuseuran verkkosivuilla.
Majoitukseen on varattu Kylpylähotelli Peurunka
sekä Hotelli Vuolake. Keski-Suomi tarjoaa myös mielenkiintoisia käyntikohteita sukutapaamisen oheen.
Vanhaan tapaan sukukokouksen ohessa käydään Stenroth Golf Open Laukaan kentällä.

Stenroth-Klubi sukutapaamisiin
Uutta potkua sukuseuratoimintaan haetaan uudella
toimintamuodolla: Stenroth-Klubi tarjoaa virkistys- ja
koulutustilaisuuksia ja kokoontumisia lauantailounaalle
suvun jäseniä tapaamaan, muistelemaan ja keskustelemaan – eikä esiintyminen muutenkaan ole pois suljettu.
Ohjelmatoimikunta on ideoinut klubin pääsääntöiseksi kokoontumiseksi Helsingin ja paikaksi ravintola
White Ladyn kabinetit Mannerheimintie 93:ssa. Ruokatarjoilu ryhmälle kattaa tilavuokran. Pois ei ole

suljettu mahdollisuus kokoontua muuallakin.
Klubilounaiden lisäksi klubi järjestää vierailuja
teatteriesityksissä ja konserteissa sekä vaikka sukumatkoja kiinnostaviin kohteisiin. Sukutapaamisista ja
ohjelmista tiedotetaan verkkosivuilla www.stenroth.net.
Ilmoittautumisia ja palautetta, toiveita ja vinkkejä
ottaa vastaan ohjelmatoimikunnan vetääjä Jan Sundman
sähköpostilla jan.sundman@pp2.inet.fi tai puhelimella
040-8357397.

vuosi
Jäsenmaksu
Nuorisojäsen

1.6.2009
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20,00 €
0,00 €
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Rovasti Paul Osvald Stenroth oli
Heinolan vanhan pappilan rakennuttaja

Olavi von Bell esitteli Osvald Senrothin kuvaa vanhan pappilan seinällä.
Laukaan kirkkoherran, rovasti
Paul Osvald Stenrothin (H, 18691952, Taulu 2231) työn jälki näkyy
muuallakin kuin Laukaan seurakunnassa.. Kappalaisena ja kirkkoherrana Heinolassa hän rakennutti uuden pappilan, nykyisin Heinolan
vanhana pappilana tunnetun arvorakennuksen, joka valmistui 1902.
Vanhan Pappilan 100-vuotisjuhlien yhteydessä museonjohtaja
Kari-Paavo Kokki toivoi pitämässään esitelmässä, että pappilan pitäisi
saada seinälleen talon rakentamiseen
sata vuotta sitten voimakkaasti vaikuttaneen ja pappilan ensimmäisen
asukkaan rovasti Osvald Stenrothin
muotokuva.
Heinola-Seura koki esitetyn toiveen omakseen ja ryhtyi puuhaamaan muotokuvan hankkimista pappilaan.
Muotokuva luovutettiin satavuotisonnitteluna ja -lahjana pappilassa
pidetyn Heinola-Seuran syyskoko-

uksen yhteydessä 2002 ja ripustettiin
arvopaikalle pappilan seinälle..
Pastori Osvald Stenroth valittiin
syyskuussa vuonna 1897 vaalin perusteella Heinolan kappalaiseksi.
Nimityksen tähän virkaan antoi
Porvoon tuomiokapituli. Tämä nimityspäätös oli Porvoon tuomiokapitulin viimeinen Heinolan seurakuntaa koskenut päätös, sillä tämän
jälkeen Heinola joutui Savonlinnan
hiippakunnan alaiseksi. Pastori Stenroth oli 28-vuotias ja neljä vuotta
aikaisemmin papiksi vihitty saapuessaan Laukaan kirkkoherran apulaisen tehtävästä Heinolaan. Viran
hän otti vastaan saman vuoden marraskuussa. Virkaa hän hoiti ensin
väliaikaisena ja sitten seuraavan
vuoden 1898 toukokuun alusta alkaen vakituisena.
Heinolan seurakunta sai pastori
Stenrothista, kolmannesta kappalaisestaan, tarmokkaan hengellisen johtajan.
Hänen aikanansa paikkakunnan

uskonnollinen elämä kehittyi ja syveni. Stenrothien vieraanvaraisesta
kodista löysivät monet tarvitsemansa
avun niin hengellisessä kuin aineellisessakin hädässään. Näin Stenrothien perhe näytti seurakuntalaisilleen
hyvää esimerkkiä todellisessa kristillisessä rakkaudentyössä.
Kappalainen Stenroth otti heti
Heinolaan saavuttuaan myös Heinolan ensimmäisen kristillisen yhdistyksenjohdon huostaansa. Erikoisen
voimakas nousu tässä yhdistyksessä
tapahtui seminaarin perustamisen,
vuoden 1899 jälkeen. Heinolassa
järjestettiin uudella vuosikymmenellä mm. suuria kesäkokouksia. Vuonna 1905 perustettiin
Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys, jonka ensimmäisenä puheenjohtajana toimi pastori Stenrothin
serkku, seminaarin tyttöjen voimistelun ja terveysopin opettajatar, Fanny Stenroth (Taulu 2119).Vuonna
1906 perustettiin Heinolan Nuorten
Kristillinen Yhdistys.
Sen aikainen pappila, sekin melkein satavuotias, oli Stenrothien
saapuessa Heinolaan huonokuntoinen, eikä vastannut alkavan vuosisadan pappilavaateita idyllisyydestään huolimatta. Kappalainen
Stenroth ryhtyi voimakkaasti ajamaan uuden pappilan rakentamista
vanhan punaiseksi maalatun pappilarakennuksen paikalle.
Pappilan rakennuspiirustukset teki arvostettu helsinkiläinen Arkkitehtitoimisto Wrede & Gripenberg.
Pastori Stenrothin veli senaattori
Otto Stenroth (Taulu 2166) oli arkkitehti K. A. Wreden hyvä ystävä ja
näin avautui mahdollisuus piirustusten saamiseen helsinkiläistoimistosta. Pappilan piirustukset on signeerannut A. von Bell (Antero, Taulu
2167), joka työskenteli tässä arkkijatkuu seuvaavalla sivulla
Kivenjuuret 1/2009 5
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Sukutarinaseminaariin syksyllä
Historiatoimikunnan käynnistämien sukutietojen keruutalkoiden
alkusysäykseksi ohjelmatoimikunta
kutsuu stenrothilaisia syyskuun lopulla Hämeenlinnaan Sukutarinaseminaariin, joka järjestetään historiatoimikunnan kokouksen yhteydessä.
Kaksipäiväisenä 26.-27.9.2009
pidettävää tilaisuutta on suunniteltu
virikkeelliseksi seminaariksi ja vapaamuotoiseksi iltaohjelmaksi.
Tavoitteena on uudella toimintamuodolla innostaa stenrothilaisia
tutkimaan historiaansa ja keräämään
sukuun liittyvää perimätietoa ja tarina-aineistoa myöhempien uusien
sukujulkaisujen aikaansaamiseksi.
Samalla pyritään harsimaan kokoon
sukuseuran ensimmäinen kymmenvuotishistoriikki julkistettavaksi
Laukaan sukujuhlassa ensi vuoden
kesäkuussa.
Seminaariin kutsutaan osallistumaan kaikki ne henkilöt, jotka ovat
vaikuttaneet ja mahdollistaneet sukuseuran syntymisen ja kehittymisen
ensimmäisen kymmenvuotiskauden
kuluessa. Tervetulleita ovat kaikki
sukutiedosta kiinnostuneet stenrothilaiset kertomaan omia suullisia tai
muistiin kirjoitettuja tarinoitaan ja
keskustelemaan, miten sukuaineiston kerämistä jatketaan.

tehtitoimistossa. Hänen sukujuurensa ovat Helsingissä ja Pietarissa.
Hänen puolisonsa oli Sirkku Stenroth, Osvald Stenrothin sisar.
Kun Heinolan uusi pappila valmistui vuonna 1902, se täytti kaikessa komeudessaan kaikki 1900-luvun
alun pappilan tunnuspiirteet ympäröivine puutarhoineen.
Stenrothilla riitti tarmoa myös
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Ohjelmaluonnos
Lauantai 26.9.2009
Klo 10.00 Kokoontuminen Hämeenlinnan maakunta-arkistossa, esittelykierros maakunta-arkistoon, minkälaiset avaimet sukuhistorian
lähteille arkistot antavat. Toteutuu, jos 15 (enintään 25) osanottajaa.
Klo 12.30 Majoittuminen Hotelli Cumulukseen ja lounas ravintola Huviretkessä.
Klo 14.30 Seminaarityöskentely alkaa kokoustiloissa, historiatoimikunnan
kuulumiset, ”Stenroth-bibliofilia” – mitä meistä onkirjoitettu,
iltapäiväkahvit.
Klo 17.30 Sukutarinailta, ”Minun sukuni tarinoita”. Vapaamuotoinen
virikkeellinen illanvietto,purtavaa ja kurkun kostuketta.
Sunnuntai 27.9.2009
Klo 7.00 Aamiainen
Klo 10.30 ”Eilisillan hedelmiä”, yhteenveto eilisen keskusteluista, luonnos
Laukaassa 2010 julkaistavaksi sukuseurahistoriikiksi, jota
hiotaan historiatoimikunnassa ja Stenroth-Klubin tilaisuuksissa.
Klo 12.30 Lounastauko.
Klo 13.30 Historiatoimikunnan kokous, historiikkijulkaisun kustannusja markkinointisuunnittelu.
Ilmoittautuminen 9.9.2009 mennessä, majoitusvaraukset 25.8.2009
mennessä jan.sundman@pp2.inet.fi. Samaan osoiteeseen tiedustelut,
toiveet maakunta-arkistovierailun teemoiksi ja puheenvuorovaraukset
seminaariin.
Lisätiedot ja ohjelman tarkennukset sukuseuran verkkosivulla
www.stenroth.net. Ilmoittautuneet saavat tarkan ohjelman osoitteeseensa.
Ilmoittautuminen on sitova, kun maksut ovat sukuseuran tilillä Handelsbanken 313130-1246594. Maksuun liitettävä tiedot osallistujasta/osallistujista yhteystietoineen ja osallistumiskoodi a) ja/tai b) seuraavasti:
Osallistun: a) vierailuun maakunta-arkistossa (peritään ovella) 10€,
b) kokouspaketti, majoitus 2hh, la-su lounas 100 €, 1hh lisä 40 €, ilman
majoitusta 56 €

monipuoliseen kirjalliseen toimintaan. Siitä mainittakoon Heinolan
seurakunnan 100-vuotisjuhlaan valmistunut juhlakirjoitus Heinolan
kaupungin kirkon vaiheista vv. 18111911. Tämä kirjoitus painettiin
Hämäläis-Osakunnan juhlajulkaisussa Kaikuja Hämeestä VIII.
Vuonna 1911 seurakuntalaiset
valitsivat kappalainen Paul Oswald

Stenrothin Heinolan maaseurakunnan kirkkoherraksi, jota virkaa hän
hoiti vuoteen 1920. Heinolasta hän
siirtyi Laukaan kirkkoherraksi. Samana vuonna hänelle myönnettiin
rovastin arvo.
(Lyh. Siltojen kaupunki -lehti /
Kalevi Peltola)
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Oikeustieteen tohtori Antti Pihlajamäki kuollut

Tietotekniikkarikollisuuden ja korruption
vastainen työ kiinnosti syyttäjää

Varsinais-Suomen syyttäjänviraston johtava kihlakunnansyyttäjä
Antti Pihlajamäki (K, Taulu 1338)
kuoli 22.3.2009 syöpään 57-vuotiaana. Hän oli syntynyt Kauhavalla
9.2.1952.
Pihlajamäki valmistui Turun yliopistosta oikeustieteen kandidaatiksi
1976 ja seuraavana vuonna lisensi-

aatiksi. Hänoli yliopistossa opettajana ja tutkijana kunnes hän 1980 aloitti Lounais-Suomen sotilasläänissä
sotilaslakimiehenä.
Syyttäjänuralle Antti Pihlajamäki
siirtyi 1985, jolloin hän aloiti Turun
kaupunginviskaalina. Hänet nimitettiin 1998 Turun kihlakunnan syyttäjänviraston johtavaksi kihlakunnansyyttäjäksi. Vuosina 1996-1999
hän työskenteli myös lainsäädäntöneuvoksena oikeusministeriössä, jossa hän osallistui rikoslainsäädännön
kehittämiseen.
Pihlajamäki oli eritoten tietotekniikkarikollisuden asiantuntija. Hänen 2004 julkaistu väitöskirjansa
Tietojenkäsittelyrauhan rikosoikeudellinen suoja oli ensimmäinen laaja
tietotekniikkarikoksia koskeva suomalaistutkimus. Hän syytti lähes
kaikissa laajemmissa tietotekniikkarikosoikeudenkäynneissä.
Toinen kiinnostuksen kohde oli
korruptionvastainen työ. Pihlajamäki
oli perustamassa Transparency Suomi-Finland ry:tä, jota hän sittemmin

myös johti. Hän oli ensimmäisten
joukossa nostamassa muun muassa
vaalirahoituslakien ongelmia julkiseen keskusteluun.
Asiantuntemus vei myös kansainvälisille foorumeille, esimerkiksi
OECD:n ja Euroopan neuvoston
työhön. Puolustusvoimiin kiinteitä
yhteyksiä pitänyt Pihlajamäki oli
sotilasarvoltaan kapteeni.
Vapaa-aikanaan Pihlajamäki oli
ahkera kuntourheilija ja kokki. Vuosittaiset laskettelumatkat pojan kanssa olivat hänelle tärkeitä. Yleensä
pidättyväinen herrasmies saattoi pikkuseurueissa viljellä suorastaan anarkistista huumoria. Hän arvosti ihmistä niin oikeussalissa kuin elämässä
yleensäkin.
(HS/Tapio Katajamäki, käräjätuomari ja Antti Pihlajamäen ystävä.)
Antti Pihlajamäen aiempi haastattelu ja hänen artikkelinsa Transparency-työstä luettavissa Kivenjuuret n:o 20 (1/2008).

Suku-uutiset
Syntyneitä:
27.6.2008 Eelis Eino Antero Puistovirta, vanhemmat Niina Puistovirta (S) ja Jarkko Puistovirta.
2.9.2008 Alma Aini Matilda Siukonen, vanhemmat Salla ja Antti Siukonen (H).
12.11.2008 Mikael Jani Eerik Aaltonen, vanhemmat Leena Mustamäki (S) ja Jani Aaltonen.
11.1.2009 Sara Jenni Juulia von Bell, vanhemmat Jaana von Bell (H) ja Marko Nenonen.
22.3.2009 Onni Esko Olavi Kallio, vanhemmat Maarit von Bell (H) ja Petetri Kallio .
20.4.2009 Tyttö, vanhemmat Maria Lamrabet (S) ja Hicham Lamrabet.
Vihittyjä:
24.5.2008 Arja Kristina Sahinaho (S) ja Ville Suomensalo.
Kuolleita:
11.12.2008 Pirjo Kyllikki Halmila, 87, (S), Saarijärvi.
24.12.2008 Vieno Alina Rutanen, 86, (S), Saarijärvi.
25.12.2008 Mairi Airi Aurtelia Leppämäki, 85,(S), Saarijärvi.
3.1.2009 Taisto Armas Masalin, 80, (S), Lahti
28.3.2009 Eino Johannes Masalin, 80, (S), Vantaa.
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Heli Laurikainen elämänmuutoksen edessä:

”Ei kulje se tyhjänä maailman rantaa,
joka ilonsa omassa repussa kantaa.”
Uravalinta meni suteen, lama
iski vaativaan korjauskohteeseen,
pesä tyhjeni ja terveysongelmatkin
ovat vaivana - vaan Heli Laurikainen, 46, (H, Taulu 2321) unelmoi
uusista haasteista. Kasvatustieteen
maisteri ja projektipäällikkö on jättänyt työnsä osaamiskeskuksen yliopistotason koulutuksen suunnittelijana – tulevaisuus on avoinna.
Saneerauskohde, Elimäen Moision kartanon vanha väentupa samoin
kuin asunto Kouvolassa on kaupan:
”Asunto Helsingistä tyttöjen luota,
tavarat sinne ja sitten maailmalle!”
”Kun olisi rahaa, mies ja ranskan
kieli”, Heli nauraa haaveilleen mutta
myös uskoo niihin.
Hänen unelma nyt on perustaa
meditaatiokeskus Ranskaan, Välimeren rannalle, etsiä villa, jossa
voisi järjestää esimerkiksi joogakursseja ja taideleirejä. Edessä on matka
tutustumaan mahdollisuuksiin, mahdollisesti työharjoittelu ja kuntoutus,
kesällä jo ranskan kielikurssi.
”Onnistuisiko sitä kautta? Minulla
on vahva intuitio miten tulee käymään, vaikka en osaa vielä hahmottaa.”
Helin elämänasenne ja tavoite on
henkisesti rikas elämä: ”Uskaltaa
ottaa rohkeitakin askelia ja riskejä.
Ihmiset itse asettavat rajoja itselleen.
Varman päälle eläminen ei ole minua
varten. Aina voi palata takaisin”,
hän filosofoi.
Heli jos kuka on tosi stenrothilainen: äidin puolelta erittäin vahva
suhde sukuun, jota kautta hän sanoo
saaneensa henkisen ja hengellisen
voimansa. ”Kun on vahvat juuret,
niin mieli saa lentää vapaana kuin
taivaan lintu. Tärkeää itselle on, että
osaa suhteuttaa asiat.”

8 Kivenjuuret 1/2009
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Heli ja pönttöuunin pohjamaalaus Moision väentuvassa.
”Kesti jonkin aikaa löytää oma
identiteetti. Muun muassa kuninkaalliset alkujuuret taustana auttoi hahmotamaan oman minäni. Suvun kohtaamisesta nauttii aina.”
Heli uskoo saaneensa henkisen
luovan filosofoinnin tarpeensa ja
sivistyneen käyttäytymisen äidin
”kansankynttiläsuvulta”. Isä taas on
karjalainen upseeri, mutta kansanomainen ja leikkisä. Molemmilta
puolilta periytyy nauravaisuus, luovuus ja kekseliäisyys.
Sukuseuran toimissa hän on ollut
mukana Stenroth-Salmenkiven sukujuhlasta alkaen, Stenroth sukuseuran Suomenlinnan perustamiskokouksen vetäjä yhdessä Eija Stenrothin (N) kanssa ja mukana myöhempien sukujuhlien valmisteluissa.
Sukulaisille Helin taiteilijan käden
jälki näkyy kummankin Stenrothin

sukukirjan kannessa, kannet ovat
hänen suunnittelemiaan. Hänet tunnetaan myös taiteilijana, Kouvolan
taideseuran puheenjohtajana, jonka
töitä on nähty niin yhteis- kuin yksityisnäyttelyissä.
Joku vuosi sitten taiteilijan sivellin
vaihtui maalarin sutiin. Vanhasta
rakennuskulttuurista kiinnostunut –
aikanaan arkkitehdiksikin aikonut –
Heli havaitsi Moision väentuvan
alennustilan ja päätti pelastaa sen.
Saman henkisen miehikkäläläisen
rakentajan Jouni Rongaksen kanssa
hän perusti yhtiön ReHouse ja aloitti
vaativan saneeraustyön.
Kahden kerroksen kaikkiaan 230
neliötä ovat saaneet uuden entisen
mallisen ulkokuoren. Sisätilojen kivilattiat on piikattu pois, huoneita
yhdistetty, uuneja ja liesiä on purettu,
seinäpahveja poistettu ja alimpia
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hirsikertoja uusittu. Piha sai viemäröinnin ja salaojituksen ja ympäristö ehostui. Suunnitelma vaikka
taiteilijakodiksi sopivasta asunnosta
kulttuuriympäristössäoli valmis. Heli
raatoi purkutöissä, käytti katkaisusahaa, harjasi kattolautoja puhtaaksi
ja maalasi entisöityjä ulkoseiniä.
Epäonneksi lama puuttui sitten
peliin. Sisustustöihin heillä ei enää
ollut mahdollisuuksia – siksi talo on
nyt keskeneräisenä kaupan. Myös
Helin terveys alkoi reistailla, työt
oli lopetettava. Maalisuti on taas
vaihtumassa pensseliksi. Selkäydinkanavan ahtauma niskassa ja nivelrikko selässä – mahdollisesti perinnöllinen vaiva - ja käden rasitusvamma veivät sairaslomalle.
”Mahtaakohan Hannu Sariola vielä kerätä tietoa sukumme sairauksista?”
Alkujaankin väentupa oli tarkoitus saneerata yhtiökumppanin kanssa myyntiin. Keskeneräisenä siinä
on ostajalle haastetta sisustustöissä.
Valmis suunnitelma tulee kaupan
myötä aina alakerran flyygelisalista
saunaan ja vintin yhtenäiseen avaraan ateljeemaiseen tilaan kattoikkunoineen.
”Jos ei olisi terveysonelmia ja
rahoitus järjestyisi, niin jatkaisin.
Käden jälki on mukava nähdä. Näinkin olen saanut ilmaista itseäni.”
Heliä on ilahduttanut serkkunsa
Riku Niemen (H) ja Jorma Kääriäisen uusi levy, jonka ensimmäinen kappale on kuin hänelle tehty:
Käden jälki.
Tänä keväänä edessä ovat nuoremman tyttären Marjutin, 18, lakkiaiset Helsingissä, jonne myös
vanhempi Mia, 20, on muuttanut.
Hän opiskelee nyt kosmetologiksi
mutta tavoitteena on päästä oikeustieteitä lukemaan.
Seuraavaa suvun tapaamista odotellessa Heli toivottaa kaikille oikein
mieleenpainuvaa, aurinkoista ja onnellista kesää.
Jaakko Pihlaja
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Humanistinen kunniamaininta Anto Leikolalle
Viime vuoden marraskuussa humanismin päivien Darwin-symposiossa luovutettiin vuoden 2008 Humanistinen kunniamaininta professori Anto Leikolalle (H, Taulu 1833)
ansiokkaasta elämäntyöstä.
Oppihistorian professori Anto
Leikola on tutkimus- ja kirjoitustyössään ansioitunut myös Darwintutkimuksessa ja hän on suomentanut Darwinin tärkeimpiä teoksia.
Stenroth sukuseurassa Leikola on
tuttu esitelmöitsijä Pieksämäen sukujuhlassa, jossa hän tarkasteli Stenrothien vaiheita Suomen sodassa.
Esitelmä on luettavissa viime Kivenjuurissa n:o 21 ja myös sukuseuran
verkkosivuilla.

Kjell Westölle mainetta
Saksassa
Kirjailija Kjell Westön (S, Taulu
3597) saksaksi julkaistu romaani
Missä kuljimme kerran on herättänyt
huomiota ja saanut kiittäviä arvioita
viime vuoden lopulla. Westö on saanut opastaa myös seitsemää saksalaista toimittajaa kirjan tapahtumapaikoilla Helsingissä ja Suomessa.
Kirjaa on kiitetty vaikuttavaksi
panoraamaksi, jonka hahmot ovat
täynnä elämää ja kieli poeettista
voimaa. Die Zeit -lehden arvostelija
ihmetteli, kuinka Helsinki 1920luvulla oli Berliinin vertainen kaupunki täynnä elämää.

Kiitosviesti katulapsilta
Stenroth sukuseura on saanut kiitoskirjeen sähköpostilla Mission
Possible -järjestöltä Pietarin katulapsityön tukemisesta. Sukuseura on
tehnyt järjestölle rahalahjoituksen
vuonna 2006.
”Kiitos mukanaolosta työssä katulasten hyväksi ja lahjasta, jonka
kautta olet vaikuttanut monien lasten
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K

ja nuorten elämän täyskäännökseen.
Saamme jatkuvasti nähdä, miten työ
tuottaa tulosta, elämä voittaa kuoleman, valo pimeyden. Emme voi
muuttaa koko maailmaa, mutta
voimme muuttaa yhden ihmisen koko maailman.”
Esimerkkinä järjestö kertoo Katjasta, 10, joka tuli alkoholistiperheestä ja kelvottomista kotioloista
Pietarin turvakotiin 2007. Hänellä
oli oppimis- ja keskittymisvaikeuksia ja häneltä puuttuivat monet perustiedot ja -taidot, pelkäsi jopa suihkua!
Vuosi turvakodissa antoi Katjan
elämälle uuden pohjan. Hän oppi
tekemään työtä, kunnioittamaan vanhempia ja muita ihmisiä, oppinut
siisteyttä ja huolellisuuttasekä saanut uusia ystäviä ja itseluottamusta.
Koulukin menee nyt hyvin

Rennyn unelma
meni jäihin
Elokuvaohjaaja Renny Harlin,
50, (H, Taulu 1649) koki elämänsä
suurimman pettymyksen, kun hänen
kymmenen vuotta valmistelema ja
esitöiden osalta jo käynnistynyt
Mannerheim-elokuva juuttui rahoitusvaikeuksiin. Renny jaksaa uskoa,
että vielä marskin elämäkertaelokuva tehdään, mutta kukaan ei tiedä,
milloin.
Elokuvalle haettiin tukea jo kansalaiskeräyksellä. Noin 5 000 suomalaista hankki 50 euron hintaisen
elokuvalipun, jolla pääsee aikanaan
Mannerheimia katsomaan, ja sai
kiitokseksi kunniakirjan. Tuen osoitus ei kuitenkaan miljoonien rahoitusvajetta ratkaise.
Viime syksystä Suomessa elokuvaa valmistellut Renny on palannut
Los Angelesiin kunnes filmiyhtiö
pystyy rahoituksen kokoamaan ja
kuvaukset voivat alkaa. Sitä ennen
hän on toteuttanut toisen unelmansa:
muuttaa asumaan parikymmenmetriseen moottorialukseen.
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Hallituksen
kasvot
Puheenjohtaja Mikko Anttila,
67, ( K, Taulu 168), Järvenpää, ekonomi. Puoliso edellisen hallituksen
jäsen Marjaana Anttila (Kalpala).
Sukuseuran rahastonhoitaja 20062008 ja puheenjohtaja 2008-. Kolme
lasta.
mikko.anttila@netsonic.fi
Sihteeri Liisa Sjöblom (Haarala),
53, (N, Taulu 4365), Akaa (Toijala),
taloustieteen maisteri, taloushallinnon lehtori Hämeen ammattikorkeakoulussa. Sukuseuran sihteeri 2004Puoliso Jaakko Sjöblom (N, Kekonien sukuhaara). Kolme lasta. Harrastuksena sukutukimus, joka toi
mukaan Stenroth sukuseuraan. Historiatoimikunnan jäsen.
liisa.sjoblom@pp.inet.fi
Olavi von Bell, 78, (H, Taulu
2212), Heinola, junaliikenteen kauko-ohjaaja, VR:n eri tehtävissä 44
vuotta. Sukuseuran perustajajäsen
ja hallituksen jäsen 2000-, varapuheenjohtaja ja viestintätoimikunnan
puheenjohtaja,. Puoliso Raija Ahtiainen, sairaanhoitaja. Kaksi lasta ja
viisi lastenlasta. Harrastuksina filatelia, lukeminen, avustusjärjestöissä
toimiminen, kesämökkeily ja kuntoliikunta, m.15 maratonia. Viestintätoimikunnan jäsen.
olavi.vonbell@phnet.fi
Leila Korvenkoivu (Stenroth),
4 9 ( N , Ta u l u
4966), Helsinki,
tietohallinto-päällikkö OK-opintokeskuksessa. Sukuseuran perustajajäsen, hallituksen jäsen 2006-. Suvun webmaster nettisivujen ylläpitäjä. Viestintätoimikunnan jäsen.
leila.korvenkoivu@welho.com
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Marjatta Salonen, Jan Sundman, Sirpa Hanhela, Olavi von Bell, Liisa
Sjöblum ja Mikko Anttila.
Sirpa Hanhela (Piilokivi), 49,
(S, Taulu 2708), Helsinki, taksinkuljettaja. Sukuseuran toiminnassa mukana ja hallituksen jäsen 2004-. Kolme lasta, seitsemän lastenlasta.
Suvun tehotutkija oman sukuhaaransa selvittäjänä, harrastuksena myös
neulonta. Historiatoimikunnan jäsen.
sirpa.hanhela@kolumbus.fi
Marjatta Salonen (Pinomaa),
79, (K, Taulu 253), Helsinki, valtiotieteen maisteri, tiedottaja tekstiiliteollisuudessa. Hallituksen jäsen
2008-. Pinomaa-Gulin sukulehden
Pinon Sanomien tekijä. Kaksi lasta.
Viestintätoimikunnan jäsen.
marjatta.salonen@welho.com
Varapuheenjohtaja Jan Sundman, 53, (S, Taulu 3716), Helsinki,
yo-merkonomi, taksinkuljettaja. Mukana politiikassa Helsingin Kokoomusjärjestöjen hallituksissa ja puheenjohtajana. Harrastuksina filatelia, taide ja palloilulajien seuraaminen. Sukuseuraan 2002, sukujuhlien järjestelijänä 2006 ja 2008. Hallituksen jäsen 2008-. Ohjelmatoimikunnan jäsen ja puheenjohtaja.
jan.sundman@pp2.inet.fi
Hans Tuominen, 39, (H, Taulu
2237), Vantaa, pastori, toimii lapsija nuorisotyön kehittäjänä Vantaalla
ja kirkon kasvatustyön eri tehtävissä

sekä monissa kirkon
luottamustehtävissä.
Musisoiva perhe,
puoliso kanttori Mari
Torri-Tuominen ja
tytär
HannaMaaria, 12. Lauluharrastuksen lisäksi
penkkiurheilija ja kuntoilija. Hallituksen jäsen 2006-. Viestintätoimikunnan jäsen.
hans.tuominen@evl.fi
Rahastonhoitaja
Mimmi Sjöblom, 23,
(N, Taulu 4365)
Helsinki, opiskelija,
Liisa Sjöblomin tytär.
Opiskelee HaagaHelian ammattikorkeakoulussa liiketaloutta.
mimmi.sjoblom@myy.haagahelia.fi, puh. 040-8293996.
Jäsensihteeri Liisa
Kivijuuri, 71, (N,
Taulu 5044), Nivala,
toimistosihteeri, yksi
lapsi ja kaksi lastenlasta.

liisa.kivijuuri@kotinet.com, puh.
050-5472103.
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Stenrothilaisten ”sukukirjavuosi”
Menneen vuoden aikana kirjakauppoihin on ilmestynyt kolme stenrothilaisen kirjoittamaa kirjaa. Toimittajakirjailija Eira Mollberg (K, Taulu 1231) kuvaa suhdetta isäänsä, taiteilijaprofessori, elokuvaohjaaja Rauni
Mollbergiin, ja lehtori Tuire Harjola (H, Taulu 1648) muistelee lapsuuttaan pikkuveljensä Renny Harlinin
kanssa ja hänen kehitystään maailmalla menestyneeksi elokuvaohjaajaksi.
Emerituspiispa Yrjö Sariola (H, Taulu 2249) on jatkanut ihmiselämän pohdintojaan vanhuuden viisaudella
uudessa kirjassaan ”Lupa vanheta”.
Lupa vanheta puhuu vanhenemisesta todenmukaisesti mutta rohkaisevasti.
Vanheneminen kuuluu elämään, ja vanhuus on myös antoisaa aikaa. Yrjö
Sariolan näkemykset ovat havaintoja aitiopaikalta eläkeläisenä. Lisäksi
hän on pappisuransa aikana ollut monen tukena ja toivon kirkastajana.
Yhdessä vaimonsa Anna-Maijan kanssa hän on toiminut myös
omaishoitajana.
Kirja perustuu laajaan lähdeaneistoon, lehtihaastatteluihin ja Sariolan
omiin kokemuksiin. Siinä käsitellään elämän antia eri ikäkausina,
vanhenemisen vaikutuksia ihmiseen sekä yhteiskunnan, seurakunnan ja
läheisten vastuuta vanhuksista. Kirjan lopussa ollaan hiljaa ja kunnioittavasti
viimeisellä veräjällä.
Emerituspiispan lämminhenkinen ja mietitty ilmaisu on erittäin
ajankohtaista ja koskettaa kaikkia. Kirja sopii myös sosiaali- ja diakoniaalan oppikirjaksi.
(2008 Päivä Osakeyhtiö, Hämeenlinna)
Molle, isäni kertoo välirikosta ja
viime hetkien sovusta. Välirikko
päättyy, kun isä sairastuu parantumattomasti. Eira Mollberg viettää isän luona pitkiä aikoja ja viimeiset viikot,
joina isä tekee majesteettista kuolemaa.
Saattohoitopäiväkirja ja isän muistot tukenaan tytär piirtää kuvaa
elokuvaohjaaja ja taiteilijaprofessori Rauni Mollbergista, jonka elämä oli
kamppailua valon ja pimeyden voimien kanssa. Valoisimmillaan isä muistutti
hellyttävää, kauneutta rakastavaa lasta, pimeiden voimien vallassa hän näki
kaiken juonitteluna. Kirja kertoo lahjakkaan mutta ristiriitaisen
taiteilijapersoonan elämästä ja urasta,
mutta se on myös isän ja tyttären
yhteinen tarina. Mukana kulkee
joukko originelleja sukulaisia ja
taiteilijaystäviä.
(2008 Kustannusosakeyhtiö Otava,
Helsinki)
Lähikuvassa Renny Harlin on kuvaus siitä, millaista on kulkea Suuren
Veljen rinnalla, onko se ollut onni vai taakka. Hollywood-ohjaajan isosiso
luo koskettavan henkilökuvan ja kertoo sisarussuhteen monista vaiheista.
Tuire Harjola kuvaa tärkeän sisarussuhteen kehitystä suojatusta
varhaislapsuudesta nykyhetkeen, niin onnellisesta lapsuudesta Riihimäellä,
Helsingissä ja kesäisin Tammiossa kuin pikkuveljen tiestä menestykseen,
joka ei ole ollut pelkästään nousukiitoa.
Renny on kokenut julkisuuden kirot, vauhtisokeuden ja pettymyksiä
ihmissuhteissa. Kirja paljastaa, miltä tämä on näyttänyt sisaren silmin.
(2009 Tuire Harjola ja Kustannusosakeyhtiö Otava, Helsinki)
Kivenjuuret 1/2009 11
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Jaakko Pihlaja
Kirkkosaarentie 15, 54930 Levänen

Intermezzo-sukukirjaa on vielä saatavana
Intermezzo – Stenrothien välisoitto sukukirjaa on vielä muutamia kappaleita jäljellä. Uutta
painosta ei enää oteta, joten nyt on viimeinen tilaisuus hankkia yli 5000 sukutaulua ja 30 000 nimeä
sisältävä selvitys Erik Stenrothin ja Kristina Krookin jälkeläisistä.
Historiatoimikunta jatkaa sukuhaarojen tutkimista ja puuttuvien tietojen täydentämistä.
Tarkennukset ja lisäykset julkaistaan aikanaan uusina täydennysteoksina neljästä sukuhaarasta.
Lisäksi on suunnitelmissa erillinen Stenroth julkaisusarja erilaisille sukuteoksille.
Intermezzon tilauksia ottaa vastaan sukuseuran hallituksen ja historiatoimikunnan jäsen Sirpa
Hanhela, Ukkostie 1 D 45, 00720 Helsinki. 040-5251674. sirpa.hanhela@kolumbus.fi
Kirjan hinta on 70 € + postikulut. Tilaukset maksetaan Stenroth sukuseura ry:n pankkitilille
Handelsbanken 313130-1246594.

Nettipappi palvelee verkossa
Ensimäinen nettipappi on astunut uudenlaiseen papin
tehtävään. Marraskuussa pyhäinpäivänä papiksi vihitty
Antti Siukonen (H, Taulu 2240), joka aiemmin toimi
enemmän journalistina kirkon Fleim -nuorisomedian
päätoimittajana, sai myös papin oikeudet.
Antin mukaan verkkopalveluun tulee yksittäisiä
viestejä, joihin nyt voi liittää sielunhoidollisia elementtejä. Sivuilta löytyy myös nettihartauksia. Aiempi
nuorten sivusto on samalla saanut kokonaiskirkollisen
funktion.
Fleim-verkkopalvelu jakaantuu kolmeen osaan eli
vanhaan tapaan jatkaa nuorten nettilehti, joka kertoo
uutisia ja käsittelee muita kirkon nuorten asioita. Toinen

on yhteisöllinen verkkoprofiili, jossa voi liittyä eri
yhteisöihin. Uutta on esimerkiksi rippikoulujen verkkoyhteys, jossa voidaan rakentaa oma ripariyhteisö jo
ennen leiriä ja tehdä siellä erilaisia tehtäviä . Kolmantena
ovat extrat, lisäaineisto, kuten pelejä ja verkkohartauksia.
Antti kertoi, että päivittäin sivuilla on noin 500
yhteydenottoa, ja määrä kasvaa sitä mukaa kuin seurakuntien työntekijät ottavat palvelut käyttöön. Ensi kesän
ripariyhteisöjä oli toukokuun alussa jo parikymmentä.
Sivujen osoite on www.fleim.fi, kannattaa käydä
vilkaisemassa, avata hartaussivu tai pelata Hyvä jysäys
-peliä.

Janis ja Elli Rozentals - elämää ja taidetta
Atiz Rozentalsin (H, Taulu 1828) isoisä Janis
Rozentals (1866-1916) oli Latvian taiteen kultakauden
tunnetuimpia taiteilijoita ja naimisissa suomalaisen
laulajattaren Elli Forssellin (1871-1943) kanssa. He
asuivat pöääasiassa Riiassa, mutta ensimmäisen
maailmansodan aikana Helsingin Kulosaaressa, jossa
Janis myös kuoli.
Taiteilijapuolisoiden elämä on tallennettu kirjaan
Janis Rozentals -elämää ja taidetta, jonka on toimittanut

Marja Mela, Rozentals-seuran puheenjohtaja. Seura
perustettiin 1990 vaalimaan Suomen ja Latvian
kulttuurisuhteita sekä edistämään Latvian kansan,
yhteiskkunnan ja kulttuurin tuntemusta Suomessa.
Kirjan kirjoittajat ovat Anto Leikola ja Saara VaherjokiHonkala henkilöistä, Marjo Mela historiallisesta
näkökulmasta ja Inta Pujâte taiteesta.
Kirjaa voi kysyä seuralta osoitteesta info@rozentalsseura.fi ja tietoa löytyy sivulta www.rozentals-seura.fi.

Sukutuotteita sukuseuran tunnuksella voit tilata:
Stenroth-pinssi, 3 € ja avaimenperä 5 €.
Stenroth-postimerkkivihko (10 kpl 1-luokka) 15 €.
Tilaukset: Jan Sundman, Nukkeruusunkuja 3 B 38, 00990 Helsinki, 040-8357397,
jan.sundman@pp2.inet.fi.
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