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Historiatoimikunta selvittää –
Kivenjuuret kertoo suvulle
Stenroth-sukuseura on jatkuvasti vahvistunut ja
kasvattanut jäsenmääräänsä tehokkalla, laajan sukujoukon tavoittaneella toiminnalla. Historiatoimikunta on
jatkanut sukuhaarojen selvittämistä ja löytänyt Intermezzon tietojen jatkoksi satoja uusia sukulaisia. Sukukirjan jälkeen on ilmestynyt kunniajäsenemme Yrjö
Sariolan juhlakirja, ja aikanaan uusia sukuteoksia eri
sukuhaaroista ilmestyy myös Stenrothin sukuseuran
julkaisusarjassa.
Uusi tiivis toimintaohjelma (kts. takasivu) antaa
sukututkijoillemme ja eri toimikunnissa ja hallituksessa
toimiville jäsenillemme pohjan toimintojen kehittämiselle edelleen. Kivenjuuret -lehti on siinä ollut mukana
sukua kiinnostavilla uutisilla, sukutarinoilla ja menneiden ja nykyisten sukupolvien saavutuksia käsittelevillä
jutuilla lisämässä sukutietoutta ja -yhteyksiä.
Kuten havaitsette, syksyksi suunniteltu Kivenjuuretlehti on supistunut täksi nelisivuiseksi tiedotteeksi.
Edellisen numeron laaja sukujakelu tuli sen verran
kalliiksi, että sukuseuran hallitus päätti panostaa ensi

Sukutiedot
ajantasalle!
Sukuseuran historiatoimikunta
kerää jatkuvasti sukutietoja – sekä
uusia että vanhojen tietojen korjauksia tai täydennyksiä.
Työ on organisoitu sukuhaaroittain
siten, että jokaisella haaralla on oma
vastuuhenkilönsä. On tärkeää, että

kevään jo helmikuussa ilmestyvän, myös koko suvulle
jaettavan lehden julkaisemiseen. Sen tavoitteena on
yhä kasvattaa sukuseuran jäsenmäärää mutta myös
tiedottaa tehokkaasti ensi vuoden sukukokouksesta ja
-juhlasta, joka toivottavasti kokoaa suuren joukon
stenrothilaisia Pieksämäelle.
Seuraava lehti pyritään kustantamaan pääosin ilmoituksilla, joiden keräämisen seuran markkinointityöryhmä
aloittaa jo lähiaikoina. Toivomme suvun yrityksiltä näin
tukea sukuseuran toiminnalle, joka muuten on jäsenmaksujen varassa. Varoja vaatii myös historiatoimikunnan jatkuva työ sukutietojen täydentämiseksi.
Toimituksen varastossa odottaa helmikuuta jo useita
kiinnostavia sukujuttuja, mutta uusia tarvitaan. Toivon
niiden ehättävän tietokoneelleni tammikuun loppuun
mennessä.
Hyvää syksyä ja alkavaa talvea stenrothilaisille!

sukutiedot pysyvät ajantasalla ja
virheet korjataan.
Katarinan sukuhaaran tiedot kerää
Maaria Puupponen, sähköpostilla
maaria.puupponen@helsinki.fi tai
kirjeitse Mechelininkatu 19 A 24,
00100 Helsinki.
Henrikin sukuhaaran tiedot kerää
Timo Siukonen, sähköpostilla
timo.siukonen@sci.fi tai kirjeitse
Vanhansillantie 6, 41660 Toivakka.
Saran sukuhaaran tiedot kerää

Jaakko Pihlaja
Sirpa Hanhela, sähköpostilla
sirpa.hanhela@kolumbus.fi, kirjeitse
Ukkostie 1 D 45, 00720 Helsinki.
Nilsin sukuhaaran tiedot kerää
Ville Palola, sähköpostilla
vilho.palola@pp.inet.fi tai kirjeitse
Vaskitie 8 B 24, 90250 Oulu.
Osoiterekisteriä pitää yllä Liisa
Kivijuuri, jolle voi ilmoittaa uudet
tai muuttuneet tiedot sähköpostilla
liisa.kivijuuri@kotinet.com tai kirjeitse Ruojantie 3, 85500 Nivala.

Viimeinen tilaisuus hankkia sukukirja
Intermezzo – Stenrothien välisoitto sukukirjan toinen painos on lopumassa. Nyt on viimeinen tilaisuus
hankkia sukukirja, josta ei enää uutta painosta oteta. Sukutietoja täydennetään myöhemmin historiatoimikunnan
eri sukuhaaroista kokoamin uusin teoksin.
Kirjan hinta on 70 euroa + postikuluja 12 euroa. Kirjan voi tilata osoitteella Sirpa Hanhela, Ukkostie
1 D 45, 00720 Helsinki, puh. 040-5251674, sähköposti sirpa.hanhela@kolumbus.fi.
Tilaukset maksetaan sukuseuran pankkitilille Handelsbanken 313130-1246594.

Pieksämäki kutsuu sukujuhlaan
Stenrothien viidennen sukukokouksen ja sukujuhlan valmistelut Pieksämäellä 14.-15.6.2008 ovat
edenneet niin pitkälle, että päivien ohjelmarunko
on koossa. Lopullinen ohjelma lupaa vielä yllätyksiä.
Kutsu ilmoittautumisohjeineen julkistetaan helmikuussa ilmestyvässä Kivenjuurissa. Tässä ennakkotietoa – tervetuloa kaikki mukaan!

messu Pieksämäen Uusi kirkko. Piispa Yrjö Sariola ja
Pastori Hans Tuominen. Kirkkokahvit Klo 12 -13
Sukuseuran vuosikokous Uuden kirkon seurakuntasali.Klo 13.30-15 Juhlava pitopöytä Savonsolmu. Klo
15-17 Sukujuhla Kulttuurikeskus Poleeni.

Lauantaina 14.6.
Klo 13 Stenroth Golf Open Joroisten Kartano Golf.
Klo 12-14 Viihdytään Pieksämäellä. Tutustuminen
Savonradan museoon ja junamatka Taikajunalla Isopappilaan. Klo 15-19 Aloittelukemut. Kulttuuripappila
Sylvi, Iso-pappila, opastuskierros ja kesäteatteriesitys,
kahvipöytä. Klo18 Mäenpään kartano. Stenrothilasista
ohjelmaa kartanomiljöössä, hevosajelua. Klo 20-2.30
Iltakemut Savonsolmussa. Maukas noutopöytä klo
20-22. Orkesterit Tijuana Taxi ja Riku Niemi.

Sunnuntain juhlapaketti 25 e aikuiset/20 e lapset
2-15 v. sisältää kirkkokahvit, pitopöydän ja sukujuhlaohjelman.
Lauantain iltakemujen noutopöytä 17/8,50 e
sisältää iltaohjelman, ilman ruokailua sisäänpääsy 8 e.
Savonradan museo ja Taikajuna 5 e. Iso-pappilan
opastuskierros 2 e. Kesäteatteri ja kahvipöytä 12,50 e.
Majoitus- ja ruokailuvaraukset suoraan hotelliin
10.5.2008 mennessä: Sopimushotellimme Savonsolmu,
015-22350, booking@savonsolmu.fi. 1hh 60, 2hh 80,
2hh+lisäv 90 e/vrk. Toinen hotelli Sweet Home, 015611277, 1hh 44, 2hh 60, 3hh 85 e/vrk.

Sunnuntaina 15.6.
Klo 9 alkaen Ilmoittautumiset sukukokoukseen
Savonsolmussa. Klo 10 Jumalanpalvelus ja juhla-

Lisätiedot: Jan Sundman, Nukkeruusunkuja 3 B 38,
00990 Helsinki, 040-8357397,
sähköposti jan.sundman@pp2.inet.fi.

Golfmestarit ratkottiin
Hämeessä
Stenroth Open,sukumme vuosittainen golfmestaruuskilpailu järjestettiin 16.06.2007 Tawast Golfin
kentällä. Ilmojen haltijat suosivat
kisaamme, joka käytiin kauniissa
Hämeen pelto- ja metsikkömaisemissa.
Vuoden 2007 mestarit ovat naisten
sarjassa Birgitta Isonen ja miesten
sarjassa Tuomas Halonen.
Palkintosijat jakautuivat seuraavasti: Naiset: Birgitta Isonen 24, Aila Palm
21, Maarit Siukonen 16 pistettä.
Miehet: Tuomas Halonen 34, Henri Siukonen 34, Harry Sormunen 32 pistettä. Parhaan lyöntituloksen teki Tuomas Halonen.

jänä perättäisenä vuonna Nivalassa,
Espoon Ringsidessa, Mikkelin Annilassa ja Vanajanlinnan Tawast Golfissa. Miesten sarjassa on mestariksi
yltänyt vasta kaksi golfaria, Henri
Siukonen 2004-2005 ja Tuomas Halonen 2006-2007. Naisten puolella
mestaruus on vaihtunut joka vuosi:
Krista Palola, Annika Salmenkivi,
Aila Palm sekä Birgitta Isonen.
Viides Stenroth Open järjestetään
ensi vuonna Pieksämäen sukujuhlan
yhteydessä. Kentäksi on valittu Joroisten Kartanogolf. Ajankohta on
14.06.2008 klo 13. Klubilta on varattu aika 6 peliryhmälle. Osanottajia pyydetään ilmottautumaan hyvissä ajoin, jotta mahtuvat mukaan.

Stenroth Open on järjestetty nelToimitus

Stenroth sukuseura ry:n Jaakko Pihlaja,
päätoimittaja
jäsenlehti
Julkaisija
Stenroth sukuseura ry
Painos
550 kpl

Viestintätoimikunta
Olavi von Bell, pj
Olli Hatakka
Henrik Roschier
Leila Korvenkoivu
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Harri Siukonen
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

*Tähdenvälejä*
Sukuseuran
tunnuskilpailu
tuotti määräajassa yhden
ehdotuksen.
Kilpailun tuomari Heli Laurikaisen lausunnon jälkeen hallitus päättää marraskuussa, hyväksyykö se
ehdotuksen tunnuksena käytettäväksi.
*
Stenrothilaiset lähetystyöntekijät,
pastorit Erkki ja Kaisa Halme (K)
ovat lähes 30 vuotta työskennelleet
Angolassa, suurimmaksi osaksi
opettajina Angolan evankelisluterilaisen kirkon IELAn Shangalala
Instituutissa, jossa koulutetaan kir-

Taitto
Olli Hatakka
Painopaikka
KopijyväOy, Joensuu
Pankki
Stenroth Sukuseura ry
Handelsbanken
313130-1246594

Osoitetiedot
pyydetään ilmoittamaan
sukuseuran jäsensihteerille:
Liisa Kivijuuri
Ruojantie 3
85500 Nivala
liisa.kivijuuri@kotinet.com
Kotisivu
http://www.stenroth.net

kon työntekijöitä ja maallikkoja.
Heidän kielitieteilijätyttärensä Riikka opettaa Angolan teologisessa
korkeakoulussa ISTELissä kreikkaa
ja Lubangon yliopistossa paikallisia
kieliä. (Taulu 1299)
*
Kirjailija , “Stadin kundi” Kjell
Westön pikkuveli Mårten Westö
(S) on novellisti, joka veljensä tavoin
kirjoittaa ruotsiksi. Nyt hänen novellikokoelmansa Eräänlaista lämpöä (Otava) on ilmestynyt myös
suomeksi. Veljeksillä on samanlainen toimittajatausta, mutta Mårten
on myös kääntäjä. Hän sanoo saneensa aiheita novelleihinsa muun
muassa kulkiessaan Helsingissä entiselle työhuoneelleen Kallioon raitiovaunussa, jossa kuulee kaikenlaista. Nyt kirjailijan työhuone on
Töölönlahden Villa Kivessä. (Taulu
3597)
*
Suomen uusi tangokuningas on
Henri Stenroth (N), 22, oululainen
LVI-asentaja, eronnut yhden lapsen
huoltaja. Hän kuuluu Nilsin Nivalan
sukuhaaraan, isä on Tapio Henrikki
Stenroth ja äiti Aura Stenroth, joka
on myös iskelmälaulaja ja ensimmäinen tangoprinsessa. (Taulu 4465)
*
Englantilainen mutta suomalaista
sukujuurta oleva Matti Mortimore
(H), 14, on kenties Steve Backleyn
seuraaja keihäänheitossa. Matti on
kiskaissut maan uudeksi alle 15vuotiaitten keihäsennätykseksi tuloksen 62,33. Kesällä hän oli mukana Pihtiputaan keihäskarnevaalissa,
jossa sijoitus jäi seitsemänneksi,
mutta kaudelta on kertynyt parikymmentä voittoa eri kilpailuista. (Taulu
1885)
*
Jane Seppälä (K) juoksi nuorten
viestikilpailuissa Turussa heinäkuussa kolme SM-kultamitalia Espoon
Tapion joukkuessa, matkoina 17vuotiaiden 4x100 m, 4x300 m ja
4x100 m aidat. Sama tyttö saavutti
Kuopion nuorten SM-kisoissa elokuussa 300 metrin pikajuoksussa
hopeaa. (Taulu 181)

Suku-uutisia
Syntyneitä
8.8.2006 Kaisa Susanna ja Inka Julia Kivinen (H), vanhemmat
Leena Susanna ja Ville Sakari Kivinen.
21.2.2007 Anton Gustav ja Emil Gustav Holmlund (K), vanhemmat
Emma-Stina ja Dennis Holmlund.
18.7.2007 Vilja Kiia Katriina Blomberg (K) Kajaanissa, vanhemmat
Martti Blomberg ja Ulla Hänninen.
Vihittyjä
8.7.2006 Chef rotisseur Jani Markus Viitala (S) ja Erja Marjatta Tuppurainen Tampereen Finlaysonin kirkossa, tytär Emmi Camilla toimi
morsiusneitona.
31.12.2006 Heikki Ilmari Leikola (H) ja Virve Elina Ulvinen.
24.7.2007 Osmo Antero Stenroth (N) ja Paula Anneli Ryyti.
Kuolleita
Gull-Britt Dolores Lindell, o.s. Björkholm (K), 5.9.1947 – 20.1.2007.
Per Victor (Lilo) Heinrichs (K), 12.10.1921 – 11.3.2007.
Kerttu Annikki Roschier, o.s. Kääriäinen (K), 7.11.1925 – 29.4.2007.
Arkkitehti Atis Mikelis Rozental (H), 25.6.1935 – 4.7.2007, Riika Latvia.
Kaija Elisabeth Rajas, o.s. Heikkilä (K), 14.8.1921 – 5.7.2007.
Psykologi, fil.lis. Monna Mirjami Kekoni (N), 5.5.1918 – 8.7.2007.

Kekoneille vaakuna
Olen koonnut tietoja Kekonien
juurista 1500-luvulle asti. Nimi on
vuosien varrella muuttunut useampaan kertaan. Nykyinen muoto oli
ennen Kekonius, vielä aikaisemmin se oli Keckonius ja vanhin
versio oli Kekkonen.
Kekonius-nimeä käytti ensimmäisen kerran 1727 Lars Abraham
Kekonius Porista. Nykyisen muotonsa nimi sai 1770, kun Larsin
poika Johan Fredrik Kekoni syntyi.
Kekonit kuuluvat osaltaan Stenrothien sukuun Nilsin puolelta, kun
Nilsin tytär Anna Kristiina Stenroth
vihittiin Jämsässä 1800 Johan Fredrik Kekonin kanssa. Siitä lähtien
olemme olleet osittain Stenrothien
sukuseuran jäseniä.
Sukulaisten taholla on herännyt
kiinnostusta omasta tunnuksesta
yhteenkuuluvuuden kohottamiseksi. Tähän tarkoitukseen sopii sukuvaakuna, jollainen Kekoneilla jo
on. Vaakunan juuret ovat kaukana

1500-luvulla, jolloin suku ilmestyi
säätyläispiireihin. Muutama vuosi
sitten löytyi siitä kuva Loviisasta,
Eskil Kekonin seinältä. Nyt vaakuna on rekisteröity. Karl-Gustav Kekonin kanssa on käyty keskustelua
virallisen vaakunan käyttämisestä
hänen nettisivuillaan. Hän on löytänyt myös pajan, joka tekee edullisesti isännänviirejä ja pöytästandaareja, hinta olisi 100 euron luokkaa.
Tämän jutustelun tarkoituksena
on herättää asian tiimoilta kysymys,
kuinka moni olisi kiinnostunut sukua yhdistävistä tuotteista.
Sukutaulut ovat työn alla,
mutta täydennyksiä tarvitaan.
Yhteyksiä voi ottaa osoitteella
hannu_kekoni@hotmail.com.
Viireistä ja standaareista saa tarkempaa tietoa osoitteesta
karl-gustav.kekoni@multi.fi
Hannu Kekoni
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Lähettäjä – Sender:
Stenroth sukuseura ry.
Jaakko Pihlaja
Kirkkosaarentie 15
54930 Levänen

Stenroth sukuseuralle uusi
ohjelma toiminnan perustaksi
Sukuseuran hallitus on 13.4.2007
hyväksynyt uuden toimintastrategian vuosille 2007-2012. Hallitus
ja toimikunnat voivat laatia sen
lisäksi yksityiskohtaisemman toimintaohjelman, jossa määritellään
tarkemmin toimikuntien toimintatavat ja -muodot kullakin vuosikokouskaudella.

Stenroth
sukuseura ry:n
toimintastrategia
2007 - 2012
Sukuseura
Stenroth Sukuseura ry on Erik
Stenrothin (1688-1766 ) ja hänen
vaimonsa Kristina Krookin (17081788) neljän jälkeläisen, Katarinan,
Henrikin, Saran ja Nilsin sukuhaaroihin jakautuvan laajan suvun yhteinen sukuseura, joka toimii sukutietojen keräämiseksi ja tallentamiseksi, sukuyhteyden luomiseksi, laajentamiseksi ja tiivistämiseksi, sekä
jo syntyneiden ja syntyvien alasukuseurojen välisten yhteyksien lähentämiseksi. Tavoitettaan sukuseura toteuttaa sukututkimuksella ja
sukujulkaisuilla, tiedottamisella ja
sukutapahtumia järjestämällä. Tehtäviä hoitavat ja niistä vastaavat
sukuseuran hallitus sekä sukuseuran
asettamat toimikunnat, joissa kaikki

Intermezzo-aineisto
sukuarkistoon
Sukuseuran historiatoimikunta järjesti toukokuussa talkoot sukukirja
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sukuhaarat ovat edustettuina.

Hallitus
Sukuseuran puheenjohtajan johdolla hallitus johtaa sukuseuran toimintaa ja jäsenhankintaa sekä vastaa sukuseuran taloudesta. Pysyvien
toimikuntien lisäksi hallitus voi asettaa eri tehtäviin vastuuhenkilöitä,
toimikuntia tai työryhmiä.

Historiatoimikunta
Aiempi dokumentointitoimikunta
on julkaissut jo kaksi sukukirjaa,
Stenrothien Keskeneräisen ja Intermezzon – Stenrothien välisoiton.
Historiatoimikunnan tehtävä on etsiä, tutkia, tallentaa ja julkaista sukutietoa. Toimikunta voi nimetä työryhmiä ja vastuuhenkilöitä. Työnsä
organisoimiseksi toimikunta luo sukuhaaroihin yhteyshenkilöverkoston
henkilötietojen tarkistamiseksi ja
perinne- ja muistitiedon, henkilöhistorioiden ja sukukertomusten sekä
sukutarinoiden keräämiseksi. Historiatoimikunnan hyväksymänä sukuseuran ja alasukuseurojen sukuhistoriaa ja -kertomuksia julkaistaan
Stenrothin sukuseuran julkaisusarjana. Historiatoimikunta vastaa sukutietojen arkistoimisesta Jyväskylän maakunta-arkistoon Stenrothin sukuseuran arkistoon.

Viestintätoimikunta
Tiedottamisen tehostamiseksi ja
Intermezzon taustamateriaalin siirtämiseksi Timo Siukosen kotoa
Toivakasta Jyväskylän maakuntaarkistoon järjestettäväksi ja sukututkijoiden luettavaksi. Aineistossa
on runsaasti tietoja Stenrotheihin

suvun ja sukuseuran jäsenten aktivoimiseksi viestintätoimikunta kehittää sukulehti Kivenjuuria, joka
pyritään julkaisemaan kahdesti vuodessa, niistä toinen markkinointinumerona laajana sukujakeluna sekä
toinen jäsenjakeluna. Kivenjuuriin
varataan avoin keskustelupalsta,
ja sukuseuran verkkosivuja
www.stenroth.net kehitetään entistä
vuorovaikutteisemmaksi keskusteluvälineeksi, joka mahdollistaa suvun tahdon ilmaisemisen ja sen huomioon ottamisen sukuseuran toimintaa suunniteltaessa. Kivenjuuret julkaistaan myös verkkosivuilla mahdollisimman laajan lukijakunnan
tavoittamiseksi. Sivujen päivittämisestä vastaa hallituksen ja toimikuntien tuella sukuseuran webmaster
Kivenjuurien päätoimittajan avustamana. Tarvittaessa hallitus ja viestintätoimikunta voivat julkaista erillisiä jäsenille lähetettäviä ja verkkosivuilla nähtäviä sukutiedotteita.

Ohjelmatoimikunta
Sukuseuralle keskeisesti kuuluvasta sosiaalisesta ja kulttuuritoiminnasta kuten sukujuhlien, sukukokousten, sukutapaamisten, sukumatkojen ja sukuseminaarien valmistelusta ja käytännön järjestämisestä vastaa ohjelmatoimikunta.
Joka toinen vuosi järjestettävän vuosikokouksen yhteydessä järjestetään
sukujuhla tai muu ohjelmallinen
sukutapaaminen.
liittyvistä henkilöistä ja sukuhaaroista, valmiita sukuselvityksiä,
virkatodistuksia, kirjeenvaihtoa ja
jonkin verran myös valokuvia ja
seuran hallinnossa kertyneitä pöytäkirjoja.

