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Toimituksen palsta 
Palstalle voi lähettää uutisia, lehtileikkeitä, onnitteluja ja tervehdyksiä. 

Palstalla kerrotaan myös sukuseuran kuulumisia ja tiedotuksia. 
 

 
 

In Memoriam 

 

Helmi Alma Piispanen  

o.s. Vartiainen 
 

s, 31.3.1920 Sortavala 

k. 9.5.2019 Mikkeli, Kyyhkylä 

 

 
Vartiaisten sukuseuran jäseneksi Helmi tuli v. 

2006 pidetyillä kesäjuhlilla Mikkelissä. Siellä 

hän muisteli mm. kuinka he saivat vain vuoro-

kauden aikaa päättää, muuttaako Inkerin-

maalta takaisin Suomeen. Kun rajalinja oli 

ylitetty, hänen isänsä sanoi ”nyt sinä täytät 

kymmenen vuotta, teet sen vapaassa maassa”. 

Silloin elettiin vuotta 1930. Koko tarina on 

lehdessä 2/2015. Helmi toimi ansiokkaasti mm. 

Lottajärjestössä, Ristiinan res. aliupseerien 

naisjaoston puheenjohtajana, Rintamamiesve-

teraanien naisjaostossa ja Marttajärjestössä. 

Helmi oli naimisissa Pauli Piispasen kanssa. 

Pauli kuoli 26.1.2019, joten he olivat yhdessä  

lähes 80 vuotta. 

 Helmi kuului Västinniemen sukuhaaraan. 

 

Lämmin osanottomme omaisille 

Hallitus ja lehden toimitus 

____________________________________________________ 
 

KANSIKUVA 
Sukuseuran ensimmäisen kesätapaamisen 
osannottajia yhteiskuvassa Puijon Majan 
terassilla Kuopiossa 18.6.1950. 
  
Edellispäivänä oli ohjelmassa ollut retkeily 
Kaavin kirkolle, mihin oli liittynyt hautaus-
maavierailujen lisäksi käynti Antti ja Anna 
Vartiaisen Kosken tilalle Pisankosken Heiska-
laan. Vetreimmät osallistujat olivat myös 
kavunneet ihailemaan maisemia Pisan 
vuorelle.

 

Vartiaiset ry:n 
sääntömääräinen  

vuosikokous 
pidetään 10.8.2019 

Kuopiossa  
hotelli Puijonsarvessa  
Minna Canthin katu 16 

 
Kokous alkaa klo 13.00 ja 
päättyy noin klo 15.00.  
Lisäksi on muuta ohjel -
maa, josta on tarkemmin 
lehden sivuilla 5-6.  

 

 

 

HUOM. Jokaiselle kokoukseen saapuvalle 
annetaan hänen ilmoittautuessaan yksi arpa 
ilmaiseksi. Näiden arpojen kesken arvotaan  
yllätyspalkinto. Hallitus ja päätoimittaja eivät 
osallistu arvontaan. 

 
 

Aikaisemmin Kuopiossa:  

 

Kesäkokous 17.-18.6.1950 
Sukupäivät 30.6.-1.7.1979 (30-vuotis-
tilaisuus) 
Sukupäivät 13.-14.7.1985  
Kesäjuhla 17.-18.7.1999 (50 v. juhla-
kokous) 
Kesäjuhla 18.-19.7.2009 (60-vuotis-
tilaisuus) 
 

 

JÄSENMAKSUASIAA 
SIVULLA 13.  
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Sukuseuramme 70 vuotta – entä jatkossa 

 
 

 

 

 

 

 

Niin minä kuin Vartiaiset ry olemme molemmat syntyneet maaliskuussa 1949.  
Jo kymmenen vuotta sitten Kuopissa 60-vuotisjuhlien yhteydessä kävimme vakavan 

keskustelun aiheesta, voidaanko sukuseuratoimintaa jatkaa, kun vastuunkantajia 
ei tunnu löytyvän, vai olisiko yhdistys pantava säilöön koipussiin. Niin ei tällöin  
käynyt. Seuraavina vuosina jäsenmäärä jopa vankistui ja saatiin toteutettua monia 

merkittäviä uudistuksia kuten uudet verkkosivut, jäsenlehden formaatin muutos, 
muokattiin ajan tasalle yhdistyksen säännöt sekä tietosuoja- ja henkilörekisteriasiat, 
systematisoitiin arkistointia ja ryhdyttiin selvittämään Vartiaisten sukuhaarojen 

yhteyksiä DNA-tutkimuksen avulla. Näiden uudistusten voidaan katsoa olevan  
välttämättömiä nykyaikaisen yhdistys- ja sukuseuratoiminnan kannalta, ja jotkut 

niistä ovat lainsäädännönkin edellyttämiä. Uudistukset ovat kuitenkin olleet  
enemmän hallinnollisia, muutamien aktiivisten hallituksen jäsenten ja toimi-
henkilöiden toteuttamia, kuin jäsenistöä laajemmin elähdyttäviä projekteja. 

Maksavien jäsenten lukumäärä onkin huomattavasti laskenut siitä, mihin se  
joitakin vuosia sitten nousi. 

 
Aikanaan yliopisto-opintojen yhteydessä tutustuin kulttuuriantropologiaan.  
Erityisesti mielenkiintoani herätti eräs sen koulukunta, jota nimitetään  

funktionalismiksi. Kun tarkastelen ihmisten yhteiseloa, yhteiskuntaa ja sen  
ilmiöitä, kerta kerran jälkeen huomaan, että ajatukseni kulkee tämän koulukunnan 
viitoittamaa tietä. Kun ihmisyhteisössä on jokin ilmiö, käytäntö, instituutio, järjestö, 

laki yms., sillä on vaikutuksia eli funktioita sosiaaliseen elämään. Instituutiolla  
on tietysti julkilausuttu tarkoitus ja tavoitteita, mitä varten se on olemassa tai  

perustetaan. Kiinnostavampia ja aidompia kuin nämä ilmifunktiot ovat usein  
kuitenkin ns. piilofunktiot eli mitä muita vaikutuksia ja tarkoituksia instituutiolla  
on kuin sen virallinen tehtävä. 

 
Sukuseuroja on monenikäisiä. Ymmärtääkseni yksi vaihe, milloin niitä alettiin  
aktiivisemmin perustaa, oli 1930 ja -40 -luvuilla. Se oli aikaa Suomen historiassa,  

jolloin suomalaiset joutuivat etsimään itseään kansakuntana. Oli selvitty  
kansakunnan synnyn katastrofaalisista alkuvuosikymmenistä: ensimmäinen  

itsenäisyyssota oli kääntynyt traagiseksi veljessodaksi ja toisessa itsenäisyyssodassa 
oli saatu verinen torjuntavoitto Idän Jättiläisestä. Sukuseuramme perustajat olivat 
juuri niitä miehiä, suurten ikäluokkien isiä, jotka olivat eläneet Suomen  

synnytystuskat läpi, kestäneet epävarmuudet, nälät ja sodat ja lopulta selvinneet 
hengissä voittajina. Syntyi varmaan kollektiivinen tarve kysyä, ketä me oikein olemme 

ja mistä tulemme. Tietämyksen sukuhistoriastaan ei enää katsottu demokraattisessa 
yhteiskunnassa kuuluvan vain aatelisille.
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Sukuseurojen julkilausuttu tehtävä oli tehdä sukutukimusta, mutta näkisin että  
niiden varsinainen, syvempi ja merkittävämpi tehtävä on ollut kansakunnan  

identiteetin luomisessa, löytää juuret, joiden varaan voi rakentaa vankan itse-
tietoisuuden ja -luottamuksen. Tällä hetkellä esim. Vartiaisten sukututkimus on 

varsin pitkälle tehty niin kuin se voidaan historiallisten dokumenttinen avulla tehdä. 
DNA-tutkimus tuo siihen vielä oman kiinnostavan lisänsä ja voi valaista joitakin  
yksityiskohtia sukujen yhteyksistä, mutta suurimmalta osalta sen tulokset liikkuvat 

ajallisesti kovinkin etäisissä ja abstrakteissa asioissa. 
 

Onko siis niin, että sukuseuratoiminnan historiallinen funktio on suoritettu – ja hyvin 
onkin suoritettu – ja tämä olisi keskeinen syy siihen, miksi monissa sukuseuroissa 
eletään hiljaiselon aikaa? 

 
 
 

Tapio Vartiainen 
varapuheenjohtaja 

kirkonkirjojen mukaan Suonenjoen sukuhaaraa 
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Lauantaina aamupäivällä  
sukuseuran edustajat laskevat 
Kaavilla kukkavihkon  
Vartiaisten Vaelluskivelle  
klo 11.00 

 
Tilaisuuteen ovat luonnollisesti kaikki 

tervetulleita! 
 
Ajomatka Puijonsarvesta on 57 km ja 

keskimääräinen ajoaika 50 min.  
 
Kimppakuljetusta haluavat voivat tie-

dustella vapaata autopaikkaa hallituk-
sen puheenjohtajilta.  

 
Lähtö Puijonsarvesta tapahtuu klo 10.00 
ja paluu noin 12.30. 

 
 

VUOSIKOKOUS ALKAA KLO 13.00 
 

Sukuseura tarjoaa kahvia/teetä ja suolaista tai makeaa pikkupurtavaa. 

 

Kuten sivulla kaksi mainittiin, saa jokainen ilmoittautunut yhden ilmaisen arpalipun, joiden kesken arvo-

taan ”yllätyspalkinto/palkintoja” (osallistujamäärästä riippuen yksi, kaksi tai kolme). 

 

Tutustumiskäynti kokouksen jälkeen Ortodoksiseen kirkkomuseo RIISAan museonjohtaja Teresa 

Töntsin johdolla klo 15 – 17. Museon esittelyä viereisellä sivulla. 

 

”Läntisestä Suomesta poiketen etenkin Laatokan karjalaisilla on ollut kaksi eri uskontoa, luterilaisuus ja 

ortodoksisuus. Ortodoksisuuden piirteet ovat vahvasti esillä karjalaisissa kodeissa ikonien muodossa. 

Myös luostarit, kuten Konevitsa Laatokan rannalla kuuluvat ortodoksisiin piirteisiin.” 

(Karjalainen Nuorisoliitto ry: Mikä on Karjala?) 

 

Majoitusvaraukset  

Puijonsarveen viitteellä ”Vartiaiset ry” (alustava varaus on 5 huoneelle yhdeksi yöksi 10.-11.8.2019)  

puh 010 765 8493 tai e-maililla: sales.kuopio@sokoshotels.fi.   

 

Pysäköintipaikat hotellin sisäpihoilla ja autotallissa ovat kokousvieraille maksuttomia, kun auton 

rekisterinumero on syötetty hotellin aulassa olevaan parkkijärjestelmään.  

Hotelliin majoittuville yön yli pysäköinti maksaa 10-19 €/vrk. 

 

 

Toivotamme kaikki tämän päivän Vartiaiset 

vaalimaan sukumme 

yhteenkuuluvuutta ja perheyhteyttä. 

”Se joka ei tunne vanhaa, 

ei voi rakentaa mitään 

uuttakaan ja pysyvää.” 

 
Hilma Rämänen, Savonlinna 

50-vuotisjuhlassa 
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RIISA – Suomen ortodoksinen  
kirkkomuseo on Kuopiossa sijaitseva 

kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä 
erikoismuseo, jota hallinnoi Suomen orto-
doksisen kirkkomuseon säätiö. Sen tehtä-
vänä on Suomen ortodoksisen kirkon  
aineellisen ja visuaalisen kulttuuriperinnön 
tutkiminen, tallentaminen, säilyttäminen ja 
hoitaminen. Näyttelytoiminnan lisäksi sekä 
kasvatus- ja opetustyö ovat tärkeä osa  
museon toimintakenttää. 
 
Museo perustettiin Kuopioon vuonna 
1957. Sen edeltäjänä voidaan pitää Laato-
kan Valamon luostariin vuonna 1911  
perustettua Muinaismuistokokoelmaa, 
luostarin omaa museota, johon oli koottu 
luostarin arvokkaita esineitä ja tekstiilejä. 
 
 

 Museo aukesi keväällä 2015 pitkän remonttijakson 
jälkeen yleisölle. Vajaalta toimintavuodelta 2015 
Suomen ortodoksinen kirkkomuseo kirjasi silti  

     10 020 kävijää, joista 2 531 vierailijalle kirjattiin  
      ilmaiskäynti. 
 
 Museon kokoelmien synty liittyy vahvasti sotaan ja 

evakuointiin. Museon peruskokoelma on peräisin 
Karjalan ortodoksisista seurakunnista sekä Vala-
mon, Konevitsan ja Petsamon luostareista, alueilta, 
jotka Suomi toisen maailmansodan seurauksena 
luovutti Neuvostoliitolle. 
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Elämää virran varrella – sisarukset muistelevat 
 
Kirjoitus perustuu Elna Hartikaisen os. Vartiaisen (1904–1994) ja hänen veljensä Toivo Vartiaisen 
(1911–1998) haastatteluihin, jotka sukuseura-aktiivi Rauni Toivontytär Vartiainen tallensi 1979–
1985. Kirjoittaja Esko Hartikainen on Elnan pojanpoika. 
 
PISA JA PISANKOSKI 
Sisarukset ovat Kaavin Jyrinlahden Vartiaisia (ks. Vartiaisten vaiheita III) ja kotoisin Pisankosken 
Vartialasta. Ala-Siikajärven ja Vuotjärven yhdistävä Pisankoski on saanut nimensä lähistön Pi-
san¬vuoresta, jonka pitkät puut tiesi kenties jo Kalevalan Joukahainen. Seutu on idän ja lännen 
rajamaata, josta muistona ovat Pisalla Täyssinän rauhan 1595 rajamerkit. 
 Lukevalle yleisölle Pisaa teki tutuksi I. K. Inha, joka vuonna 1893 kuvasi Pisan seutua kirjaansa 
Maisemia Suomesta: ”Pisa on sydänmaan vuori, kaukana liikkeistä ja mukavuuksista. Puijo tekee 
sivistyneen vaikutuksen. Pisa sitä vastoin, jonka valtakunta käsittää Kaavin ja Nilsiän takamaat, 
Vuotjärven, Syvärin ja Siikajärven välillä, on Puijoon verraten kuin metsäkarju. Se kasvaa kelohon-
kia ja vuoripetäjiä, jylhät louhikot paistavat harvan metsän läpi. Puijolta näemme varallisia 
viljelysseutuja, Pisavuorelta taas aukeita, jotka jo vanhastaan ovat olleet nälän ja kurjuuden koti, 
ainaisia hätäavun anojia.” 
 
VARTIALA 
Vartiaiset ovat asuttaneet Vuotjärven rantamaita ja Jyrinlahden kylää jo 1600-luvulta. Pisankoski 
kuului 1900-luvun alussa Kaaviin, ja kirkolle oli matkaa 25 kilometriä. Sisarusten isoisä Heikki Var-
tiainen (s. 1858) oli perustanut vaimonsa Maria Hiltusen (s. 1857, Likosaari 1) kanssa Pisanvirran 
itäpuolelle talon, Jokelaksi nimetyn. Virran länsipuolella olevan Heiskalan maita viljeli Paavo-veli 
(s. 1855).  
 Peltoa ja metsää oli Jokelassa yli 80 hehtaaria, lisäksi hallintaan kuului Marian noin 240 hehtaa-
rin perintömetsä Larinsalo. Talossa oli karjaa ja hevosia. Vuosisadan vaihteessa Heikki möi 
Larinsalon Gutzeitille. Sukutiedon mukaan Maria oli ollut tietämätön kaupasta. Kysymyksiä herät-
tää Marian valtakirja, jonka päiväys on vasta kaupanteon jälkeen. Kauppa hiersi sukupiirissä 
pitkään: Kaavin käräjät ja Viipurin hovioikeus ottivat kauppaan kantaa vielä 1920-luvulla, kun pe-
rikunta riitautti kaupan sukulunastusoikeuteen vetoamalla. Oikeus piti kaupan voimassa. Tapaus 
oli yksi niistä monista talonpoikaiselle myyjälle tappiollisista metsäkaupoista, joita metsäyhtiöt 
tekivät 1800-luvun loppupuolella. 
 
PERHEKUNTA JA OSULANPAIKKA 
Maria ja Heikki saivat yksitoista lasta, kuusi tyttöä ja viisi poikaa, jotka kaikki elivät ikävuosille 73–
84. (Vartiaisten vaiheita III, taulu 63) Heistä vanhin oli Elnan ja Toivon isä Heikki (s. 1878). Puo-
lisokseen hän tapasi kuopiolaisen Hanna Penttisen (s. 1882). Heidän esikoisensa Juho kuoli 
kaksipäiväisenä kesällä 1902 ja haudattiin Kaaville. Elna syntyi kesäkuun 16. päivänä 1904, kuule-
mansa mukaan Kuopiossa. Mainittakoon, että samana päivänä Eugen Schauman ampui 
kenraalikuvernööri Bobrikovia. Niin ikään samana päivänä Leopold Bloom kiertää Dublinia James 
Joycen yhden päivän romaanissa Odysseus. 
 Edith syntyi Kuopiossa heinäkuussa 1906. Elna muistelee, että tyttöjen ollessa pieniä perhe asui 
väliin Kuopiossakin. Pisankoskella he asuivat alkuun Vartialassa. Se oli kahden sisäänkäynnin har-
maa hirsitalo, jossa asuivat myös Heikin vanhemmat ja sisarukset. Pihapiirissä oli navetta, aitta ja 
sauna. Impi syntyi v. 1908 ja Veikko seuraavana vuonna. 
 Koska Hannan ja Heikin kasvava perhekunta tarvitsi tilaa, se muutti niin sanotulle Osulanpai-
kalle Linnaniemelle lähemmäksi virtaa. Nimi tulee paikalla myöhemmin toimineesta 
osuuskaupasta. Perhe rakensi paikalle talon, jossa oli alkuun tupa, kamari ja eteinen. Pihaan koho-
sivat navetta ja aitta, ja sauna oli kivien päällä virranpartaalla. Sittemmin asuinrakennus kasvoi 
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huoneilla, joissa toimi koulu ja myöhemmin kauppa. Hanna-äiti istutti pihaan lehmuksen, joka on 
juurillaan yhä. 
 Toivo syntyi Osulanpaikalle perheen kuudentena lapsena lokakuussa 1911. Hannan Helena-
äitikin (s. 1848) tuli Linnaniemelle ja asui tyttärensä perheessä kuolemaansa saakka. Kuopiossa 
hän oli asunut pienessä mökissä Maaherrankadulla. Lisäksi ruokakuntaan kuuluivat piika ja renki. 
Palkollisista Pekka-renki oli pitkäaikainen työntekijä. 
 Uudella paikalla oli niukalti peltoa. Lisämaata avautui metsästä Linnaniemelle ja Kopolaan, jon-
ne Välilän Jussi Kettunen raivasi palkollisena peltoa. Muita maa- ja metsäalueita oli Juvolan, Virvun 
ja Polvikosken suunnilla. Virrassa oleva Linnasaari oli perheen hallussa, ja siellä pidettiin vuoroon 
koiria ja kaneja. Osulanpaikalla maata oli kaikkiaan kolmisenkymmentä hehtaaria. Navetassa oli 
aluksi kolme lehmää, sittemmin viidestä kuuteen. Hevosia saattoi olla puolenkymmentäkin, koska 
Heikki teki niillä kauppaa. 
 
ÄITI JA ISÄ 
Hanna-äiti oli Helena os. Julkusen ja kuopiolaisen vanginvartija Kalle Penttisen tytär. Hanna oli ta-
vannut Heikin toimiessaan kiertokoulunopettajana Siikajärvellä. Heikki oli tehnyt sulhasmatkoja 
niin veneellä kuin suksilla. Elnan mukaan Hanna oli valmistunut kumminsa ”ryökkynä” (fröken) 
Rosenbergin tuella kiertokoulunopettajaksi.  Maria Rosenberg oli naimaton kauppa-apulainen ja 
Hannan ukin kasvattitytär. Kiertokoulunopettajia alettiin 1800-luvun lopulla kouluttaa kansa-
koulunopettajien pitämillä kursseilla ja yksityisissä seminaareissa. Vaatimuksena oli kansakoulun 
oppimäärä sekä sopivuus tehtävään. Valmistuessaan opettajaksi Hanna kävi valokuvassa äitinsä 
kanssa. 
 Sisarukset luonnehtivat äitiään tasapainoiseksi, melko vakavaksi ja lempeäksi persoonaksi, joka 
oli hoksottimiltaan nopea. Hän oli ollut vaalea, sinisilmäinen, pitkähkö ja ”hoikkanen”. Hanna oli 
”kova seuraihminen” vaikkei kaikkein puheliain ollutkaan. Elna muistelee, että äiti kenties oli väli-
aikaisena opettajana vielä avioliiton alkuvuosina. Hanna oli uskonnollinen ja toimi pyhä-
koulunopettajana elämänsä lopulle saakka. Pyhäkoulua pidettiin eri taloissa, ja Elnan sanoin 
”meiän piti marssia eellä, ja isä ja äiti tulivat perässä”. Hanna teki käsitöitä ja opetti lapsilleen kou-
lun vaatimia tietoja ja taitoja, etenkin äidin mieltymys hengellisiin lauluihin jäi Elnan mieleen. 
Hanna oli tarvittaessa tiukka kasvattaja, Elna muistaa että ”kaks kertaa äiti Ossuuskaupan paikalla 
lattian pesetti”. Kiitosta ei kasvatuksessa juuri tunnettu, mikä kuului ikään kuin asiaan eikä synnyt-
tänyt lapsissa katkeruutta. 
 Heikin luonne asettui rauhallisen ja kiivaan väliin, ”enempi semmoinen keskinkertainen”. Isä oli 
puhelias: Elnan mukaan Heikki haettiin usein kinkeritaloihin pappien seuraksi. Hänessä oli savo-
laista viäräleukaa. Toivo muistaa Helena-mummonsa syöneen kerralla suuren leipäpalan, mitä vävy 
oli kommentoinut: ”Ei käytä Helenalla syönti.” Isä piti lapsille järjestystä, ja sanan piti kuulua mie-
luummin ilman kuritusta. Heikki oli keskimittaa pitempi ja vankka ja painoi parhaillaan 135 kiloa. 
Teurastajan ruoka oli ravitsevaa: Toivo muistaa isänsä juoneen litrankin verta työn ohessa. 
 Lapsikuolleisuus oli yleistä vielä 1900-luvun alussa. Niin oli Vartialassakin: yhdestätoista lap-
sesta neljä kuoli ennen puolen vuoden ikää. Toukokuussa 1913 syntynyt Kalle Einar eli vajaat kaksi 
kuukautta. Myös Kalle Eelis ja Erkki kuolivat alle puolivuotisina vuosina 1918–19, jolloin espanjan-
tautikin teki tuhojaan Suomessakin.  Pojat haudattiin Heikin ja Marian hautojen liki Säyneisen 
kirkkomaahan. Osa lapsista kuitenkin selvisi yli ”vaaranvuosien”. Kalervo syntyi s. 1914 ja Helmi 
kaksi vuotta myöhemmin. 
 Isovanhemmat kuolivat 1920-luvun alussa: Heikki 62-vuotiaana joulukuussa 1920 ja Maria 
vuotta myöhemmin 64-vuotiaana. He asuivat Riku-poikansa luona Vartialassa kuolemaansa saakka. 
Heikin oli vienyt keuhkokuume, ja viimeisinä vuosinaan hänelle oli tullut ”kova kääntymys”. Maria-
mummo oli halvaantunut, ja lapsenlapset muistavat vetäneensä isoäitiään kelkalla. Ihmiset kuolivat 
kotiinsa, ja kuolleet tulivat lapsillekin tutuiksi. Elna muistaa käyneensä 9-vuotiaana tarkistamassa 
veljensä ruumista maakellarissa. Vainaja lepäsi riippulaudalla, mikä esti jyrsijöiden tuhotyöt. 
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PALUU VARTIALAAN 
Heikki osti Vartialan pakkohuutokaupasta 1920-luvun puolivälissä. Perhekunta palasi Vartialaan ja 
möi Osulanpaikan ja osan sen maista osuuskaupalle. 
 Vartialassa oli iso tupa ja kaksi kamaria. Hirsiseinäistä tupaa hallitsivat pitkä pöytä, kiikkutuoli 
ja seinäkello. Seinustoja kiersivät penkit ja ikkunoita puoliverhot ja kappa. Kamareissa oli tapetit ja 
pitkät verhot. Kotikutoisia mattoja sekä kukkia pidettiin etenkin kamareissa. Vanhemmat nukkui-
vat peräkamarissa, tytöt etukamarissa ja pojat sekä kulkijat tuvassa. Arvovieraat majoitettiin 
kamariin, jolloin tytötkin siirtyivät tupaan 
 
TYÖ 
Maanviljelys, karjatalous sekä Heikin karja-, liha- ja hevoskauppa toivat Vartialaan elannon. Heikki 
keskittyi karjakauppaan sekä teurastamiseen eikä juuri ehtinyt maataloustöihin, joskus hänet näki 
heinäpellolla. Viljelysmaata oli noin 25 hehtaaria. Pelloilla ahersivat renki, sesonkityöväki (itä-
suomalaisittain kasakat) sekä kymmenvuotiaasta alkaen pojat. Rukiinleikkuutalkoot kiersivät ta-
losta toiseen. Viimeistään 30-luvun alussa Vartiala kuului puimakoneyhtiöön. 
 Navetassa märehti kymmenkunta lehmää. Niiden lisäksi karjassa oli hiehoja ja vasikoita, esi-
merkiksi vuonna 1932 seitsemän päätä. Tallissa oli neljä hevosta ja kahdeksan lammasta. 
Karjanhoito kuului naisille, ja päävastuussa oli piika. Navetta kutsui viideltä, ja työpäivä kesti il-
taseitsemään, kesällä usein pitempään. Talvella työllistivät karjanhoito, lihakauppa sekä metsätyöt. 
Iltaisin naiset tekivät käsitöitä ja muita kotitalousaskareita, miehet taas veistivät tarvekaluja ja kor-
jasivat kulkupelejä. Isovanhemmat askaroivat sisätöissä vointinsa mukaan. Pärekauden jälkeen 
valoa antoivat pienet öljytuijut. Myöhemmin tuvan laipioon ilmestyi suurempi öljylamppu. Ennen 
sähköä pirtin ehti valaista kaasuvalokin. Sunnuntaisin tehtiin vain pakolliset työt. 
 Lapset osallistuivat töihin viimeistään kymmenvuotiaina. Elnan mukaan lapset saattoivat siksi 
jäädä pienikokoisiksi. Elna sanoo olleensa vanhimpana lapsena ”vähän ahtaissa oloissa”, kun autel-
la piti monenmoisissa askareissa. Aina ei riittänyt aikaa läksyillekään.  Lapset marjastivat, hoitivat 
kasvimaata, auttoivat karjanhoidossa, siivosivat ja toimittivat ”juoksevia asioita”. Kasvettuaan Vei-
kosta tuli isänsä apuri teurastuksessa. Työssä oppiminen oli kasvatuksen keskeinen periaate.  
 Sisaruksilla on konkreettisia muistoja lapsuuden töistä. Elna oli kantanut lähteestä ruokavettä 
neljän litran kannulla. Lattianpesussa käytettiin hiekkaa. Keinälän rouvan mukaan lattia olikin niin 
puhdas, että siitä näki kuvansa. Toivo oli ajanut kyntöhevosta jo kymmenvuotiaana, ja pari vuotta 
vanhempi Veikko oli ollut aatrassa. Päivät olivat pitkiä, ”ei mittään miäree, niin paljon kun päevee 
olj”, mutta työ ei ollut tuntunut raskaalta. Pojat opettelivat rengin kanssa peltotöitä. Mutaa ajettiin 
pelloille Kopolanlammelta. Lannanajo ja -levitys tulivat myös tutuksi. Uittoonkin pääsi varhain, in-
nokas Toivo oli ollut vonkamiehenä Pisankosken sillanpielessä jo poikasena. Myöhemmin uitosta 
tuli Toivolle jokakeväinen työ. Hankkeet näkyivät ainakin vaateparressa. Toivo oli vienyt härkiä 
Kuopioon ja saanut niin paljon yli isän määräämän hinnan että osti itselleen jatsarit, paitoja, hattuja 
ynnä muuta. Lisäksi isä oli teettänyt puvun ja pussihousut sekä ostanut takin. Osansa vaatesijoituk-
seen oli Hanna-äidillä, joka oli ehtimiseen korostanut huolitellun pukeutumisen merkitystä. Neuvo 
säilyi Toivon mielessä vanhuuteen saakka. 
 Karja- ja lihakauppaan kuuluivat kauppamatkat Kuopioon. Kesäinen matka Pisankoskelta Kuo-
pioon poikkesi matkustustavaltaan monen kylän kaupunkimatkasta. Vuotjärvellä liikennöivät Pisa- 
ja Syväri-laivat, ja Pisankoskella laituri oli Heiskalan rannassa. Laiva seilasi Juankoskelle, josta teh-
taanjuna kuljetti matkalaiset maakannaksen yli kolme kilometriä toiselle laivalle Karjalankoskelle. 
Kuopio-yhteys oli tarjolla useamman kerran viikossa. 
 Kun pojat kasvoivat, he hoitivat yleensä Kuopion-matkat, jotka tehtiin yleensä kahdella hevosel-
la. Matkalla oli aikaa katsella kaupunkielämää ja joskus oli yövyttäväkin matkustajakodissa. 
Kuopiosta tuotiin yleensä tavaraa kauppias Keinäselle Säyneiseen sekä välitettäväksi Rautavaaral-
lekin. Säyneisen osuuskaupan myymälä aloitti Pisankoskella 1928, sitä ennen kylällä oli ollut 
Nilsiän osuuskaupan myymälä. Seppä löytyi omalta kylältä, mutta myllymatkat tehtiin Säyneiseen. 
 
.
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RUOKA 
Perhekunnan ruokatalous oli lihakaupan ja maanviljelyn ansiosta hyvä. Aamukahvi avasi päivän. 
Ensimmäinen herääjä keitti kahvin ja meni navettaan. Lämmin ruoka oli tarjolla kolmesti päivässä, 
aamulla kahdeksalta, puolen päivän jälkeen ja illalla. Ruokailujen välissä oli tarjolla kahvia ja leipää.  
 Ateriat perustuivat viljaan, perunaan, lihaan, maitoon, kalaan ja marjoihin. Aamulla pöydässä oli 
perunaa ja kastiketta, päivällä keittoa, usein lihasoppaa, ja illalla syötiin jotakin kevyempää. Muita 
ruokia olivat erilaiset vellit, kalakeitto, veriletut, syltty ja makkarat, jotka Hanna teki lampaan-
suoliin. Leipänä oli rieskaa tai ruisleipää, usein myös piirakoita ja ahvenkukkoa. Voi kirnuttiin 
kotona. Marjoja kerättiin niin metsästä kuin omista pensaista. Toivo huomauttaa, ettei siihen ai-
kaan syöty ”heiniä eikä sieniä”. Ruoka säilytettiin viileässä ruokahuoneessa tai kellarissa. 
 Vartialassa oli siis ruokaa eikä lasten koskaan tarvinnut nähdä nälkää vaikka pettuleipä tunnet-
tiin kyllä Pisankoskellakin. Elna muistaa maistaneensa pettua naapurissa, jonne Vartialasta vietiin 
uunituoretta täysleipää. Toivo muistaa, että Hanna antoi leipää etenkin köyhien lapsille. Heikki taas 
jakoi lampaanlihaa ja ohrajauhoja kunnanhoidokeille, joita asui eri aikoihin Vartialassakin.  Heikin 
sosiaalisesta mielestä kertoo myös se, että kerran hän oli järjestänyt lehmän ja heiniä vaikeuksissa 
olleelle yhdeksänlapsiselle perheelle Rautavaaralla. 
 
VAATTEET 
Vaatehuollossakin tavoitteena oli omavaraisuus. Hanna osti silloin tällöin kangaspakan, josta hän 
ompeli monenmoista vaatetta. Elna haki kangasta myös Kuopiosta neiti Rosenbergilta, joka pystyi 
kauppa-apulaisena hankkimaan sitä edullisesti. Kengät korjattiin yleensä kotikonstein, sillä monet 
pojat olivat käyneet suutarinopin.  Lähin räätäli oli Viitaniemessä. Vaatteet pidettiin tarkkaan, ja ne 
pestiin laudalla saunassa tai rannalla. Saippua keitettiin kotona, saippuarasvaa olikin teu-
ras¬tajataloudessa yllin kyllin.  
 Lastenvaatteet kiersivät perheessä. Tytöillä oli yksinkertaiset arkimekot, juhlamekko oli päällä 
sunnuntaisin ja juhlissa. Juhlatamineet eivät olleet itsestäänselvyys. Elna muistaa matalat juhla-
kenkänsä, joilla Kankaalan tytöt Säyneisestä olivat käyneet kirkossa Kaavilla.  
 
KOULU 
Lasten työtä oli myös koulu. Pisankoskella oli kiertokoulu, jota Elna ja Toivo kävivät useammassa 
talossa. Pisankoskella koulua pidettiin ainakin Heiskalassa. Koulu kesti kerrallaan kaksi viikkoa, ja 
Elna muistaa käyneensä kiertokoulua ainakin neljä viikkoa. Kiertokoulu painotti kristinoppia, raa-
matunhistoriaa sekä luku- ja kirjoitustaidon alkeita. Läksyksi tuli katekismusta, Raamatun 
tapahtumia ja virsiä, ja oppikirjana oli aapinen. Kirjoittamista oppilaat harjoittelivat rihvelitauluun, 
kynän oppilas sai kansakoulussa. Sisarusten opintietä tasoitti epäilemättä opettajaäiti.  
 Kiertokoulun jatkoksi sisarukset kävivät nelivuotisen kansakoulun. Elna aloitti kansakoulun 
Säyneisessä, koska Pisankoskelta puuttui kansakoulu. Ensimmäisen talven hän oli kuunteluoppi-
laana ja asui viikot opettaja Savolaisella. Toisen vuoden majapaikat olivat Lahden Kettusessa ja 
Torppalassa. Illalla lapset lukivat läksyjä ja auttoivat kortteeripaikan askareissa. 
 Kansakoulun kaksi jälkimmäistä vuotta Elna kävi kotikylällä. Jyrinlahden ja Pisankosken alueella 
kansakoulu aloitti 1916. Koulu toimi useammassa talossa, ainakin Heiskalassa ja Osulanpaikalla 
sekä Jyrinlahden Taskilassa. Elna muistaa koulupäivät kotonaan Osulanpaikalla isänsä rakennut-
tamassa luokkahuoneessa. Koulunpäivän päätyttyä Elna oli siivonnut luokan äitinsä kanssa. 
 Sisällissodan päätöspäivinä toukokuussa 1918 Elna sai päästötodistuksen ylemmästä kansakou-
lusta Jyrinlahdesta. Koulun ”oppi- ja harjoitusaineisiin” kuuluivat uskonoppi, äidinkieli (lukeminen 
ja kirjalliset harjoitukset), maantiede, historia, laskento, muoto-oppi sekä pintain ja kappalten mit-
taaminen, luonnontieteet, piirustus, kaunokirjoitus, laulu, voimistelu ja käsityöt. Oppi-
velvollisuuslaki säädettiin 1921, ja samoihin aikoihin meni Toivo kansakouluun. Hän kertoo 
osanneensa lukea jo ennakkoon, laskemisen kanssa oli ollut vaikeampaa. 
 Kansakouluun koulutiensä päättäneet lapset kävivät ”maalaiskansakoulujen” jatkokurssin, jonka 
oppikirja, Mikael Soinisen kokoama Nuori maamies, on säilynyt Elnan jäämistössä. Oppilas on
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päivännyt kirjan tammikuulle 1919. Kirja sisältää osiot Maalaisoloja, Talo ja sen pääviljelykset, 
Metsä, Karja- ja kotitalous, Osuustoiminta, Terveys ja raittius sekä Itsekasvatus. 
 
LEIKKI JA HUVIT 
Kun koulusta ja työstä oli vapaata, lapset leikkivät, Toivoa lainaten ”juoksivat metässä”. Osulanpai-
kalle kerääntyivät ”koko kylän lapset” hippasille ja piilosille. Kerran Toivo putosi päälaelleen 
tervapönttöön, ”tyhjä pönttö onneks oli mutta aukeshan se piälaki, ei sitä liäkäriin lähetty”. Lapset 
uivat paljon, Linnaniemi kallioineen oli kuin luotu siihen. Toivo kertoo, että Linnaniemen mäkeä 
laskettiin reellä. Hiihtokin oli tuttua, ja Veikolla oli ollut sahanteräluistimet. Seuraleikeistä Elna 
mainitsee ”istumapelin”. 
 Elna muistaa harrastuksista kuorolaulun. Pisankosken kymmenkunta innokasta laulajaa oli sou-
tanut kahdella veneellä Viitaniemeen neiti Rissaselle, joka oli toiminut laulunopettajana 
Kuopiossakin. Harjoitusohjelmassa oli etenkin hengellisiä lauluja, joita kuoro esitti juhlissa. Elna oli 
saanut kehuja äänestään. Toivokin muistaa laulaneensa kuorossa yhden kauden. Juhlissa esitettiin 
myös leikkejä ja tanhuja, ja arvokkaimmissa tilaisuuksissa esiintyjät sonnustautuivat kansallis-
pukuihin. 
 Vartialassa Hanna opetti lapsilleen virsiä ja hengellisiä lauluja. Talossa oli myös kantele, jolla 
lapset harjoittelivat soittamista ja säestämistä. Sisarukset muistavat Toimi-setänsä kelpona viulun-
soittajana. 
 Tansseja järjestettiin eri yhteyksissä. Nuorisoseurantalot olivat suosittuja tanssipaikkoja, ja yksi-
tyistaloissa oli talkoo- ja nurkkatansseja. Vartialan isossa liiterissä oli tanssittu haitarimusiikin 
tahtiin. Oli myös ohjelmallisia iltamia, joissa Elna sai olla ohjelma-ajan mutta tanssin alettua oli ko-
tiuduttava. Rippikoulun jälkeenkään hän ei saanut jäädä tanssimaan. Seuralaisiakaan ei aina 
katsottu hyvällä: 19-vuotias Elna sai selkäänsä, kun oli kotiutunut saattajan kanssa. Menolupa alkoi 
heltyä, kun sukulaistyttö oli saanut omansa. 
 Pojille tanssilupa irtosi helpommin. Toivo kävi tansseissa, ja kuntoaan Toivo arvioi seuraavasti: 
”Kyllähän minä yhen pyörrytin. Se ol semmonen, että suojeluskunnan iltamat ol Säyneisen seuran-
talolla ja tuo Toimi Hakkarainen ol soittaja tiältä meiän kylältä ja se kuhtu minut sinne ja sano että 
otapas tuo Martta Räsänen ja anna kyllän piältä tanssia. Se kun polokkoo ei kuulu suaneen kyllän 
piältä. Niin minä sanoin että anna soia sen haitarin aina, välillä huiluuta. Kymmenes polokka oli 
mänössä ja pyörty eikä ikinään lähtennä ennee polokkaan se nainen, neljäntoista vanaha…. Minä en 
tiennä vielä mittään, minä en paljo vielä hionnutkaan kymmenessä polokassa yhteen kyytiin.” 
 
 
 
Elnan ja Toivon perhe on  
kuvassa vasemmalla. Elna on 
eturivin tytöistä vanhin, Toivo 
äitinsä sylissä. Lasten perus-
teella kuva on kesältä 1912. 
Isovanhemmat Maria ja 
Heikki ovat kuvassa keskellä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Loppuosa tästä kirjoituksesta julkaistaan seuraavassa lehdessä (VV nro 2/2019) 
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In Memoriam Aija Tammi 
 
 
 
 

Sisareni uupui lähes vuoden kestäneen sairaalakierteen ja kolman-
nen keuhkokuumeen rasittamana. Kuollessaan 10.10. Aleksis Kiven 
päivänä hän oli 61-vuotias. 
 

Kuvassa Aija äidin muistotilaisuudessa 2014 
 

Me sisarukset saatoimme häntä taivasmatkalle yhdessä: minä, Aki Rogel ja Jari Rikkonen sekä 
Jarin ystävä Heljä. Paikalla olivat myös serkkumme Hanna-Riitta Toivanen-Kola yhdessä mie-
hensä pastori Martti Kolan kanssa. Oli hienoa, että meillä oli pappi siunaamassa Aijaa jo heti 
kuolinvuoteella.  
 
Lauloimme virsiä ja rukoilimme. Tämä yhteinen saattohetki vahvisti meitä kaikkia surun kes-
kellä. 
  
Aija Tammen elämä oli kokonaisuudessaan vaikea: syntymän hapen puute aivoissa, vakava 
auto-onnettomuus kouluiässä ja sairastuminen skitsofreniaan 19-vuotiaana. Hän joutuikin lop-
puelämänsä kipuilemaan mielenterveytensä kanssa. Yhteiskunta tarjosi hänelle nuorena 
lääkityksen lisäksi myös terapiaa, mutta hänen vanhetessaan tyytyi vain lääkitsemään. 
  
Sisaremme valmistui merkantiksi ja työskenteli puolipäiväisesti Postissa. Myöhemmin hän ta-
pasi tulevan miehensä Vesa Tammen, jonka kanssa avioitui. Oli hienoa, että he saivat kokea 
häät, olla kaikkien keskipisteenä ja tuon onnellisen jakson elämässään. Vesa Tammi kuitenkin 
kuoli tapaturmaisesti epilepsiakohtaukseen neljän vuoden päästä naimisiin menon jälkeen.  
 
Aija eli osan elämäänsä omassa asunnossa, välillä sairaalahoidossa, mutta pitkään ja nyt vii-
meksi tuetun asumisen yksikössä Sepänmäessä omaa elämäänsä. Hän ei ollut kotona viihtyvä 
vaan liikkui kaupungilla useita kertoja viikossa. Sepänkodin palveluasumisessa hän sai kuiten-
kin yhteisön ja toimintaa. 
  
Aija oli sukurakas ja kävi useita kertoja Vartiaisten suvunkin tilaisuuksissa äitimme Kyllikki 
Rikkosen vielä eläessä. Äitimme kotipaikan mökki Nurmela Säyneisissä oli hänelle rakas paik-
ka, kuten myös meille muille sisaruksille. Vietimmehän siellä paljon lapsuutemme ja 
nuoruutemmekin kesistä. Veimme hänet viimeksi käymään Nurmelassa joitakin vuosia sitten. 
Vanhempana Aijan kognitiiviset taidot heikkenivät, kuten muistikin, Alzheimer-taudin edetes-
sä nopeasti. 
 
Olen iloinen, että juhlimme hänen 60-vuotissyntymäpäiviään sisarusten kesken kotonani, kun 
hän ei sitten enempää tasavuosia päässyt täyttämäänkään.  
 
Aija Tammea jäivät kaipaamaan sisarukset Aki, Jari, Anna ja Anne perheineen, serkut ja muut 
sukulaiset sekä ystävät.  
 

Anne Kettunen 
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Vartiaiset mediassa * vartiaiset mediassa * vartiaiset mediassa *  
 

Asuntomessut järjestetään Kouvolassa 
12.7.-11.8.2019. 

 
Pioneeripuiston historiallinen varuskuntamiljöö on 
ainutlaatuinen asuinpaikka, jossa sijainti, monimuo-
toisuus ja luonnon läheisyys sekä asumisen 
edullisuus yhdistyvät. Sinne rakentuu myös vuoden 
2019 Asuntomessut. 
 
Kouvolan asuntomessu-toimiston yhteystiedot 
Tekniikka- ja ympäristötalo, Valtakatu 33, PL 32 
45701 Kuusankoski, Yhdyskäytävä, 2.krs. 
 

Esa Inkilä 
Aluevalvoja 
020 615 6359 
esa.inkila@kouvola.fi 

Sanna Kauppi 
Projektipäällikkö 
020 615 5073 
sanna.kauppi@kouvola.fi 
 

Heli Vartiainen 
Projektikoordinaattori 
020 615 4345 
heli.vartiainen@kouvola.fi 

Elina Fanta 
Tiedottaja 
020 615 9021 
elina.fanta@kouvola.fi 

 

 

Ota minut hetkeksi mukaasi 
 

Kun liftaa tuntemattoman jalankulkijan matkaan, 
päätyy tutustumaan kohtumeditaatioon, citykanoi-
hin ja leikkaussaliin. Lauri Jäntti ja Helena 
Vartiainen näyttävät sen vuoksi mielellään hölmöil-
tä Kallion kaduilla. 
 Torstai-iltapäiväaurinko tunkee Kallion joka sop-
peen ja viima vaatteiden alle. Teologian opiskelija 
Helena Vartiainen, 37, sekä uskontotieteilijä Lauri 
Jäntti, 36, asettuvat kadulle peukalo pystyssä ja pah-
vikyltti kädessä. Suomenkielisessä versiossa lukee 
”Ota minut hetkeksi matkaasi #urbanhitchhiking”. 
 En pysäytä ketään enkä tuputa itseäni, vaan odo-
tan, että minut valitaan, Helena Vartiainen sanoo. 
Nyt testataan, kuinka hyvin kaupunkiliftari pääsee 
kävelevien ohikulkijoiden matkaan. 
 Kadulla seisovat kaupunkiliftarit asettavat itsensä 
alttiiksi noloudelle samalla tavalla kuin peukalokyy-
tiläiset ennen tienposkessa. 
- Häpeän kynnys pitää ylittää joka kerta, Helena 

Vartiainen sanoo. --- 
(osalainaus Kirkko ja kaupunki nro 5/2019) 

 
 

 

JÄSENMAKSU 2019 
 

Sukuseuramme toiminnan kannalta on välttämätöntä, että jäsenistö  
huolehtisi myös tänä vuonna jäsenmaksujen suorittamisesta.  
Jäsenmaksu on 30 € ruokakunnalta. Kiitos heille. jotka ovat jo maksun  
suorittaneet. 

 

Maksun tiedot 
 

- Saajan tilinumero:    FI78 8000 1700 0603 54 
- Saaja:                           Vartiaiset ry 
- Eräpäivä:                     30.06.2019 
- Euro:                             30,00 
- Viestikenttä:               Jäsenen nimi ja osoite 

Jos ruokakuntaan kuuluva muu henkilö on jo jäsen tai haluaa jäseneksi,  
merkitään viestikenttään myös hänen nimensä. 
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Vartiaiset ry:n kunniajäsenet 
 
1978 
 professori Armas Vartiainen,  
 professori Ilmari A. Vartiainen ja  
 pormestari Väinö Vartiainen 
 
1982 
 ekonomi Riitta Hellman o.s. Vartiainen 
 
1992 
 arkkitehti Henrik Wartiainen 
 
1996 
 tekniikan lisensiaatti Osmo O.E. Vartiainen 
 

1999 
 kunnallisneuvos Lauri Vartiainen,  
 piirijohtaja Olavi Vartiainen ja  
 päätoimittaja Arja Melartin 
 
2001 
 tekniikan tohtori Karri Vartiainen 
 
2006 
 eversti Antti Vartiainen 
 
2008 
 toimitussihteeri Martti Vartiainen 
 
2013 
 kirjastonhoitaja Kristiina Koskivaara 

 

Vartiaisten   Vi ikarit  
 

Viikareitten palstan ”historiaa” 

 
Vartiaisten Viikareitten palsta aloitettiin lehden numerossa 1 vuonna 1992. Palstan vetä-
jänä aloitti silloin Anne Kettunen. Ensimmäinen Annen laatima tehtävä oli pieni-
muotoinen sanaristikko. 
 Ensimmäinen palstalle kirjoittaja oli porilainen Sofia Vartiainen, josta tuli pitkäaikainen 
ja tuottelias avustajamme. Sofia kirjoitti sekä runoja että suorasanaisia kertomuksia joka 
vuosi. Vuonna 2000 hän matkusti vaihto-oppilaaksi Uuteen Seelantiin ja kirjoitti sieltä 
meille hauskoja ja mielenkiintoisia matkakertomuksia. 
 Palstalle kirjoittivat myös Pekka Vartiainen (Porista), Henriikka Aaltonen (Nuutin tyttä-
rentytär), Karoliina Kupias (Nuutin tytär) ja Karoliina Vartiainen (Sofian sisko). Erilaisia 
kuva- ja sanatehtäviä palstalle teki Venla Vartiainen (Osmon O.E.:n pojantytär). Yhden 
sarjakuvapiirroksen teki Olli Silvasti. 
 Silloin kun kukaan Viikari ei ole lähettänyt lehteen mitään aineistoa, on päätoimittaja 
joutunut haeskelemaan kaikenlaisia vitsejä ja tehtäviä, ettei palsta kokonaan unohtuisi. 
 Päätoimittaja on poiminut nämä tiedot selailemalla vanhoja lehtiä. Jos joku on epä-
huomiossa jäänyt mainitsematta, ota yhteys meihin, niin asia korjataan. Ja toivoisin, että 
lähettäisitte myös kuvia tai kirjoituksia palstalle! 
 
Seuraavalla sivulla on kaksi ilahduttavaa piirrosta tekijätietoineen. 
 

Hyvää kevättä kaikille kaikenikäisille viikareille! 
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Vartiaisten   Vi ikarit  
 

Juho ”Jusu” Pekkanen on 12 -vuotias Ressun peruskoulun kuudes-
luokkalainen Helsingistä. Hän harrastaa mm. historiaa, englanninkielisten 
juttujen kirjoittamista ja muiden ikäistensä tavoin tietokonepelejä. 
Juhon isoäidin isä ja isoisä olivat Vartiaiset ry:n perustajajäseniä Västin-
niemen sukuhaarasta 
 
Kuvan on ottanut Juhon sisar Ida Pekkanen 16v.  

 

 

 

 
 
Tämän erinomaisesti kesäjuhlaamme sopivan 
kuvan Suomen lipun kanssa auringonpaisteessa 
hymyilevästä ”tähtisilmäisestä” tyttösestä on 
meille piirtänyt mumminsa puolelta Västin-
niemen sukuhaaraan kuuluva Julia, ikä neljä 
vuotta. 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

Vartiaisten Viesti 

Yhteys sukuumme 

 

ISSN 0787-9792 
 
JULKAISIJA Vartiaiset ry, Rek.nro 54.479, Y-tunnus 1071286 
   
POSTIOSOITE JA LASKUTUSOSOITE 
 Vartiaiset ry, c/o Antti Vartiainen  
 Koivuniemenkatu 5 A 4, 10600 Tammisaari 
 
PANKKITILI FI78 8000 1700 0603 54, DABAFIHH 
 
TOIMITUS Päätoimittaja Arja Melartin 
 E-Mail: amelartin@gmail.com 
 Osoite: Lehdesniityntie 3 B 21, 00340 Helsinki 
 
SEURAN TOIMIHENKILÖT 
 

Puheenjohtaja  Antti Vartiainen (osoite yllä) 
 

Varapuheenjohtaja  Tapio Vartiainen 
 

Jäsenrekisterin hoito  Lauri Vartiainen, Hedelmäkuja 8, 02710 Espoo 
 lauri.j.vartiainen@gmail.com   
 

Arkisto Marja-Terttu Haikaravirta 
 

Sukutuotteiden myynti Kristiina Koskivaara, Mannerheimintie 43 B 28, 00250 Helsinki 
kristiina.koskivaara@gmail.com 

 

Sukututkimus Jouni Kainulainen, jouni.kainulainen1@pp.inet.fi 
 

DNA-tutkimus Jani Koskinen, jani.koskinen@iki.fi 
 

www.vartiaiset.fi –sivut tuukka.puranen@gmail.com 
 teemu@vartiainen.eu 
 

KOTISIVU www.vartiaiset.fi 
FACEBOOK www.facebook.com/vartiaiset 

 

Jäseneksi liittyminen ja Vartiaisten Viestin tilaaminen tapahtuu maksamalla Vartiaiset ry:n tilille  
jäsenmaksu 30 € (ruokakunnalta) ja merkitsemällä maksun viestikenttään jäsenen nimi ja osoite. 
Milloin jäsenen ruokakuntaan kuuluva muu henkilö on jo sukuseuran jäsen tai haluaa jäseneksi, 
merkitään myös hänen nimensä. 
 

Lehteen tuleva aineisto ja muut lehteä koskevat asiat kirjeellä tai sähköpostilla päätoimittajalle. 
 

PAINOPAIKKA  Printek 
 Keuruuntie 10, 42700 KEURUU 
 2019 


