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Yhteys sukuumme

Toimituksen palsta
Palstalle voi lähettää uutisia, lehtileikkeitä, onnitteluja ja tervehdyksiä.
Palstalla kerrotaan myös sukuseuran kuulumisia ja tiedotuksia.

TIEDOKSI
JÄSENMAKSU 2020

Olette varmaankin ihmetelleet, kun lehtemme ei ole ilmestynyt ajallaan. Syy,
miksi olemme joutuneet poikkeamaan
alkuperäisestä julkaisusuunnitelmasta,
on sama kuin monilla muillakin tapaamisilla on ollut tänä keväänä ja kesänä.
Emme ole karanteenien ja kokoontumisrajoitusten vuoksi voineet päättää
vuosikokouksen pidosta.
Sivulla 5 on puheenjohtajan lisätietoja asiasta.

Sukuseuramme toiminnan kannalta
on välttämätöntä, että jäsenistö
huolehtisi myös tänä vuonna jäsenmaksujen suorittamisesta.
Jäsenmaksu on vuosikokouksen 2019
päätöksellä 40 € ruokakunnalta.
Maksun tiedot

______________________________________________________

Saajan tilinumero:
FI78 8000 1700 0603 54
Saaja: Vartiaiset ry
Eräpäivä: 30.06.2020
Euro: 40,00
Viestikenttä: Jäsenen nimi ja osoite

YLIOPPILAITA 2020
Vartiainen Jasmin Alexandra, Outokummun lukio
Vartiainen Jaakko Matias, Kuopion Lyseon lukio
Vartiainen Anni Elina, Jyväskylän normaalikoulu
Vartiainen Emma Vilhelmiina, Joensuun aikuisluk
Vartiainen Matias, Lauttasaaren yhteiskoulu
Vartiainen Mikael, Lauttasaaren yhteiskoulu
Vartiainen Lassi Mikael, Maunulan yhteiskoulu ja
Helsingin matematiikkalukio
Vartiainen Veli Alvar, Viherlaakson lukio

Jos ruokakuntaan kuuluva muu henkilö on jo jäsen tai haluaa jäseneksi,
merkitään viestikenttään myös hänen
nimensä.
Ilmoittakaa myös haluatteko paperilehden vai digitaalisen lehden.

KANSIKUVA
Juhannusruusu Rosa pimpinellifolia on todellinen
Suomen kansallisruusu. Ruusu tunnetaan puolikerrannaisista, ihanasti tuoksuvista, valkeista
kukistaan, jotka avautuvat kesäkuun loppupuolella, juuri juhannuksen aikaan. 'Plena' on hyvin
vaatimaton kasvualustansa suhteen ja leviää nopeasti runsailla juuriversoillaan. Sopii yksittäis-,
ryhmä- tai aidannepensaaksi. Keväällä ruususta
voidaan leikata vanhimpia, huonokuntoisia versoja pois maata myöten.

Digilehti lähetetään ilmoittamaanne
sähköpostiin.
Vaikka haluatte digilehden, muistakaa merkitä myös postiosoitteenne
jäsenluetteloa ja maksun oikein kirjaamista varten.
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Vartiaisten Viestiin

Kirjoitan ensimmäistä kertaa Vartiaisten Viestiin, joten lienee kohteliasta aloittaa
pienellä esittelyllä. Olen Kare Vartiainen, ja kuulun Västinniemen sukuhaaraan. Olen
piakkoin 55-vuotias umpiespoolainen diplomi-insinööri, toimin teknisen tukkukaupan
alalla saksalaisen kuljetuspyöriä valmistavan yrityksen – Blicklen – Suomen tytäryrityksen toimitusjohtajana. Vaarini Armas oli perustamassa sukuseuraa ollen sen
ensimmäinen esimies. Isäni Karri, (kummi)tätini Kristiina ja serkkuni Lauri ovat
toimineet sukuseuran esimiehenä. Oma kiinnostus sukuuni syntyi jo varhaislapsuudessa, kun Laurin kanssa tenttasimme vaariamme esi-isistämme ja teimme
kiivaasti muistiinpanoja sukupuuhun. Kiinnostus sukuun on toki säilynyt vahvana,
mutta se kuitenkin omalta osaltani on jäänyt ikään kuin lapsen asteelle, eli mielelläni
kuulen ja edelleen välitän tarinoita suvustamme, mutta varsinaiseen tuottavaan
työhön, sukututkimukseen, eivät rahkeet ole riittäneet. Siksi toimiminen pitkäaikaisena sukuseuran toiminnantarkastajana on minulle omiaan. En joudu olemaan
niin aktiivinen, että osaamattomuuttani aiheuttaisin vahinkoa, mutta silti tunnen
kantavani oman korteni pieneen yhteiseen kekoomme.
Sain tehtäväksi kirjoittaa ajankohtaisesta aiheesta. Tätä kirjoitettaessa,
ensimmäisenä Pääsiäispäivänä, se ei totta vie ole vaikeaa. Sen lisäksi, että juhlimme
Vapahtajaamme, elämme ensimmäistä kertaa sota-aikojen jälkeen poikkeusoloissa.
Poliisi Puolustus-voimien antamalla virka-avulla pitää huolen, etten pääse
poistumaan pitkälle täältä Espoostani. Vanhempani joutuvat ikänsä puolesta
välttelemään kaikkia ihmiskontakteja, ja itse toimitan kerran tai kaksi viikossa
kotiarestilaisille eväspussit. Siinä sitä seniorit koittavat oven raosta vaihtaa
kuulumisia ja itse uhkailen, että pysykää loitommalla jos haluatte että ruokahuolto
pelaa. On ajat muuttuneet nopeasti, se on sanottava. Toivottavasti vanhat ajat
palaavat, ja uskaltaa taas joskus kohdata lähimmäisen ilman pelkoa siitä, että eihän
hän vaan hengitä minun suuntaani. Kun ensimmäisestä kuudesta Koronaviruksen
uhrista kolme oli joko minulle tai vaimolleni henkilökohtaisesti tuttuja, asia meni niin
sanotusti jakeluun. Tämä ei ole pelkkää tilastotiedettä, vaan uhreilla on kasvot ja
kaipaamaan jäävät omaiset. Kun toisaalta koko yhteiskunta seisoo hätäjarrun päällä,
jotkut alat odottavat konkurssiaaltoa, ihmisiä lomautetaan ja valtio velkaantuu lisää
massiivisesti, on siinäkin tosi kyseessä, ihan kirjaimellisesti. Eipä käy päättäjiä
kateeksi näinä aikoina. Seistään nyt yhteiskuntana ja kansakuntana yhtenäisenä,
jotta selätämme nämä vaikeudet, ja mietitään sitten myöhemmin, oliko jotain, josta
voisi vastaisuuden varalle oppia.
Kun alussa kerroin lähisukuni roolista sukuseuran ruorissa, ei tarkoitus ollut
kehuskella. Oikeastaan päinvastoin, tarkoitus oli herättää huolta. Yhdistystoiminta
yleensä, ja sukuseuratoiminta erityisesti on vaarassa sekä ukkoontua että toimia piiri
pieni pyörii –hengessä. Yhteisöllisyys ja talkoohenki eivät ole olleet viime vuosikymmenten kuumimpia trendejä. Vaikka vapaa-aikaa ihmisillä on enemmän kuin
koskaan ihmis-kunnan historiassa, on sille vapaa-ajalle myös ottajia. Lisääntynyt
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elintaso ja tekniikka vierottavat ihmistä helposti perusasioista. Olen kuitenkin varsin
toiveikas. Olen aistivinani individualismin muodikkuuden himmenemistä ja pientä
yhteisöllisyyden renessanssia. Ja uskon, että näiden poikkeusolojen järjestelyt, joissa
omaisille ja naapureille tarjotaan ruuankuljetus- ynnä muuta apua, hieman
palauttavat perusasioita ja yhteisöllisyyttä prioriteettilistalla eteenpäin. Ehkä tämä
lisää myös uutta virtaa yhdistyselämään ja tuo lisää kantavia hartioita johtotehtäviin.
Ja vaikka vastuunkantajiksi ei aina olekaan ollut tungosta, on sukuseuratyö ja
sukututkimus kaikkea muuta kuin sisäänlämpiävää. Sukututkimus avaa huikean
näköalan maailmaan, jota ei enää ole. Lukemalla Napoleonin sodista kyllä oppii
ymmärtämään monta suurta linjaa Euroopan ja Suomenkin historiasta. Mutta
perehtyminen jonkun vuosisatoja sitten eläneen perheen – vaikkapa Vartiaisen –
elämään vasta antaa projektion siitä, millaista elämä ennen muinoin on ollut. Ja
tämän projektion kanssa niiden suurtenkin linjojen tulkinta on oikeampaan osuvaa
ja antoisampaa. Oma suku on vain mielenkiintoinen viitekehys, jossa tuo aikamatka
tehdään, mutta perimmäinen tarkoitus on eri sukujen yhdistyksillä sama ja yhteinen.
Jonkun kliseen mukaan moni aloittaa sukututkimuksen innoissaan, mutta se loppuu
siinä vaiheessa, kun esi-isäksi paljastuu hevosvaras. Varmaan on kuitenkin niin, että
se menneiden sukupolvien elämä ja kokemukset ovat sinällään se mielenkiintoinen
ydin, ja mahdollisesti löytyvät konnat ja sankarit vain maustavat perustarinaa.
Näin poikkeusolojen vallitessa kalenterista on karsiutunut paljon iltatilaisuuksia ja
kaikessa työnteossakin korostuu tietokoneiden ja etäyhteyksien käyttö henkilökohtaisten tapaamisten kustannuksella. Se on pitkän päälle laumaeläin-ihmiselle
raskasta. Etätöissä oleva työtoverini jo kertoi tuskastuneensa kotipihan puiden
katselemiseen ja kertoikin jo nimenneensä säännöllisesti vierailevat rusakot, oravat ja
ketut. Lyhytkestoisena tämä sosiaalisten kontaktien rajoittaminen on tuonut jotain
hyvääkin. Kaikelle rästissä olleelle hommalle onkin löytynyt aikaa. Rännit on
puhdistettu ja ensi talven klapit lyöty. Nyt olisi erinomainen aika myös tutustua tai
paneutua niihin mahdollisuuksiin, joita tietotekniikka erilaisine sukututkimussovelluksineen sukututkimukselle suovat. Vaikka lehden tullessa painosta tilanne on
saattanut jo ainakin osin normalisoitua, annan tämän vinkin myös nuorempien
sukupolvien vapaaseen käyttöön.
Ihan oma lukunsa on DNA-tutkimus. Vaikka se ei korvaakaan systemaattista salapoliisityötä, se antaa mielenkiintoista syvyyttä sukututkimukseen. Nämä uudet
työkalut ja mahdollisuudet ovat myös sellaisia, että ne toivottavasti houkuttelevat
myös uusia sukupolvia sukututkimuksen ja sukuyhteyden pariin. Jos tämä
toimintasuunta saisi entistäkin enemmän palstatilaa, saattaisi se houkutella
nuorempia polvia sukututkimuksen pariin. Ottaisiko joku entisaikojen ”Vartiaisten
viikari” tästä kopin?

Kare Vartiainen
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KORONA-KESÄN 2020 KESÄTAPAAMINEN
JA VUOSIKOKOUS
Koska toiveikkaina odottelemme vielä
mahdollisuutta tiedottaa kesätapaamisen
järjestämisestä myöskin tänä kesänä,
kerromme tässä siitä, että lopullinen
tiedote asiasta tulee sukuseuran
nettisivuille heinäkuun lopulla.
Tähtäämme siihen, että tilaisuus
järjestettäisiin Mikkelissä elokuun
loppupuolella ja että ohjelmaan sisältyisi
vuosikokouksen jälkeen yhteinen
museokäynti esimerkiksi Päämajamuseossa tai Jalkaväkimuseossa.
Allekirjoittanut ottaa mielellään vastaan
jäsenistöltä ehdotuksia ja vihjeitä
ohjelmasta ja järjestelyistä.
Antti Vartiainen
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Katja Harju os. Pietilä
on lähettänyt meille oheiset kuvat.
Kuvassa isoisoisäni Olof Eliel Vartiainen ja hänen vaimonsa, minun isoisoäitini Hilja Elisabeth os. Henriksson.
Olof syntyi Kiuruvedellä 1872. He muuttivat Ameriikkaan,
jossa Olof työskenteli kaivoksessa, mutta sairastui keuhkosairauteen. Jonka jälkeen palasivat takaisin ja Pyhännälle. Pyhännällä syntyi mummoni Lyyli Johanna.

Kuvassa mummini Lyyli Johanna Pellikka (os. Vartiainen) ja vaarini
Heikki Pellikka, kotinsa Nevalan portailla Pyhännän Tavastkengässä.
Heidät vihittiin 23.9.35 ja heille syntyi kuusi tytärtä, joista yksi siis
äitini. Vaari oli talvi- jatko- ja lapinsodan veteraani. Vaikka elämä
oli köyhää, oli mummi vieraanvarainen ja antoi ruokaa ja yösijan
matkamiehille. Heikki ja Lyyli viljelivät Nevalaa ja Heikki teki lisäksi
metsurin töitä. Eläkkeelle jäädessään he möivät Nevalan ja muuttivat Pyhäntäjärven rannalle asumaan, jossa minulla on kauniita
muistoja mummista ja vaarista. Lyyli kuoli 28.12.1985 ja Heikki
6.3.1991.

Sukuseuran tiedostosta on poimittu alla oleva
lyhennetty sukulinjatieto Katjan esivanhemmista.
Lauri Vartiainen, talollinen, s. 1685 Kaavi Siikajärvi, k. 10.6.1730 Kaavi Siikajärvi. Asui 1720-luvun alkupuolella Kaavin kirkonkylässä, sitten talollinen Kaavin
Siikajärvellä. Puoliso: Maria Könönen, s. 1690 Kaavi,k. 29.1.1740 Kaavi Siikajärvi.
Lapsi: Pekka Laurinpoika Vartiainen, s. 10.8.1721 Kaavi kirkonkylä.
Pekka Laurinpoika Vartiainen, s. 10.8.1721 Kaavi kirkonkylä, k. 16.8.1796 Pulkkila Tavastkenkä. Pulkkilan rippikirjassa on
merkitty syntymävuodeksi 1719. Muutti Pulkkilaan, missä mainitaan renkinä jo v. 1745. Uudistilallinen Pulkkilan Tavastkengän
Juutistenahossa n:o 17 viimeistään v. 1755. Tavastkenkä kuului 1770-luvulta alkaen Piippolan seurakuntaan ja myöhemmin
Pyhäntään. 2. puoliso: 26.12.1755 Pulkkila. Maria Tapanintytär Aho, s. 1729 Pulkkila, k. 23.3.1782 Pulkkila. Lapsi: Tapani Pekanpoika Vartiainen, s. 3.5.1759 Pulkkila Tavastkenkä.
Tapani Pekanpoika Vartiainen, s. 3.5.1759 Pulkkila Tavastkenkä,k. 4.2.1795 Kiuruvesi Lapinsalo. Muutti Piippolan Tavastkengän Juutistenahosta uudistilalliseksi Kiuruveden Lapinsalon Jokelaan (Lapinsalo n:o 1). Sukunimenä Vartiainen palaa
käyttöön perheen muuttaessa Kiuruvedelle. Puoliso: 19.5.1782 Piippola, Riitta Pekantytär Piippo, s. 21.5.1761 Kiuruvesi Lapinsalo, k. 4.2.1837. Lapsi: Olof Eliel Vartiainen, s. 26.4.1872 Kiuruvesi Lapinsalo 4.
Olof Eliel Vartiainen, s. 26.4.1872 Kiuruvesi Lapinsalo 4, k. Pyhäntä. Puoliso: 3.11.1900 Calumet Houghton Michigagan USA,
Hilja Elisabeth Henriksson, s. 1888 Alavus, k. 1937 Pyhäntä. Lapsi: Lyyli Johanna Vartiainen, s. 1917 Pyhäntä.
Lyyli Johanna Vartiainen, s. 1917 Pyhäntä, k. 1985 Pyhäntä. Puoliso: Heikki Pellikka. Lapsi: Sinikka Tellervo Pellikka, s.
1955.
Sinikka Tellervo Pellikka, s. 8.6.1955. Puoliso: Reino Eerik Pietilä, s. 1947. Lapsi: Katja Pietilä, s. 1972. Puoliso: Harju
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HAASTE SUKUTUTKIMUKSEN HARRASTAJILLE
Onko mahdollista jatkaa edellisen kirjoituksen esivanhempien selvittämistä vielä kauemmaksi
menneisyyteen siitä, mihin lehden toimitus on sukuseuran tiedostojen avulla päässyt – eli Kiuruveden haaran (Vartiaisten vaiheita V -kirja) kantavanhemmista Lauri Vartiaisesta ja Maria
Könösestä taaksepäin?
Sukuseuran DNA-testitulosten perusteella on ilmeistä, että edellisen kirjoituksen Lauri Vartiaisen (s. 1685) isälinja kytkeytyy Västinniemen haaraan (Vartiaisten vaiheita IV -kirja). Tämän
kytkennän selvittäminen asiakirjalähteiden avulla saattaisi olla sekä haasteellinen että mielenkiintoinen tehtävä.
Yksi mahdollinen ehdokas Laurin isäksi on Vartiaisten vaiheita IV -kirjan (2. painos) sivulla
107 mainittu Pekka Matinpoika Vartiainen, jonka sanotaan olleen Akonvedellä v. 1647-76, ja
joka olisi avioitunut 1681 Kuopion pitäjästä kotoisin olevan Liisa Heikintytär Könöttären (s.
1628?) kanssa. Kaksi seikkaa viittaa tähän mahdollisuuteen:
- Laurin syntymä 4 vuoden kuluttua Pekan ja Liisan avioitumisesta
- Laurin tuleva vaimo on Könösiä kuten Liisakin.

Antti Vartiainen

K esä ku u Kust aa V il kun a n m uka an
Kesäkuun alkua pidetään yleensä koleana. Puhutaan mielellään Teemun (1.6.) kylmästä ja sanotaan esim. ”Nikoteemus
niukuttaa kyntöruunalle apetta kehnona kesäntulona”, hevonen
ei siis vielä elä maasta jalan juuresta. Laatokan Karjalassa vanhat tunsivat kesäkuun ensimmäisen viikon nimellä kurja viikko.
”Kuuveis viikko kurja viikko.” Viikko on kuudes taaksepäin
laskettuna vanhasta keskikesästä, joka on ollut heinäkuun 12.
päivä ja nimeltään se on kurja siksi, että silloin usein on koleat
säät ja hallan vaara lähellä. Toinen kylmän arka paikka on muutamaa päivää ennen juhannusta. Vanha kansa puhuu rautaöistä
ja pelkää ns. tuppihallaa, joka on kaikista pahin, jos sellainen
todella sattuu. Sään yleisluonteen kannalta kansa piti pikkukesää (kesä ennen juhannusta) isonkesän (aika päivänseisauksen jälkeen) vastakohtana. Jos edellinen on lämmin, on
jälkimmäinen viileä ja samoin sateiden suhteen.

Kesäpäivänseisaus 22.6.
Ukkosista ennen ”päivänpalausta” ei pidetty, koska niiden pelättiin ennustavan kylmää kesää.
Kauniiden ilmojen on katsottu jatkuvan, jos itse pesäpäivä on ollut kaunis. Näistä päivistä
muutamat ovat sanoneet, ”että juhannusviikolla, kun päivä seisoo, ei pidä aloittaa sellaista työtä, jonka pitäisi edistyä pitkään, eikä myöskään istuttaa mitään kasveja, koska ne tällöin
seisovat naulassaan kovin kauan”. Mutta paljon tavallisempia ovat ohjeet, että lantut, kaalit ja
tupakantaimet on istutettava näinä päivinä, jotta ne tulisivat juhannuskasteeseen ja menestyisivät hyvin. Kaalia rajakarjalainen emäntä istutti nimenomaan näinä öinä ja kääri samalla
hameenhelmat ylös, että kaalinkeristä olisi tullut suuria.
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Minun 80-vuoden taival
Isäni Aaro Paavonpoika Vartiainen (1904-1970 Kuopion pitäjän
Koivusaaren sukuhaara) jäi leskeksi v. 1937 ja hänen kolme tytärtä
Aino (1927-2019), Elli (s. 1929) ja Elsa (1934-2019) jäivät näin
orvoiksi. Isän ensimmäinen vaimo, siskojeni äiti oli Emilia Amalia
Leppäniemi (1894-1937). Hän kuoli pikkulavantautiin.
Aaro löysi pian uuden puolison itselleen. Hänen ja Martta Vartiaisen (1912-1948, os. Föhr, Nilsiän pitäjän Vuotjärven kylästä)
esikoisena synnyin välirauhan aikana 10.4.1940. Sain kasteessa
nimekseni Paavo Juhani. Talvisotaa oli käyty n. kolme kuukautta
ja voi vain arvailla tuoreen isäni ajatuksia rintamalla. Kotiloman
hän sai 20.4.1940 viedäkseen vihille äitini.
Sain kaksi veljeä, Martti Viljo (s.1941) ja Pekka Jaakko (s.1944). Pekan syntymästä muistan,
että olimme Martin ja Saimi tädin kanssa käymässä Männistön kadulla sijainneessa Helinin saunassa ja sillä aikaa Pekka oli vaan ilmestynyt kotiin onnistuneena kotisynnytyksenä.
Ensimmäiset muistikuvani sijoittuvat Kuopion Asemarinteelle, joka on VR:n varikon vastapäätä.
Talo on edelleen olemassa, yksikerroksinen puutalo, jossa oli viisi asuntoa. Jatkosodasta muistan ne
ilmahälytykset, jolloin juostiin suojaan mahdollisia pommituksia läheisiin metsiin. Siskoni olivat
sodan aikana hoidettavana Vaajasalon saaressa sijainneessa maatalossa.
Sodan jälkeen elämä Asemarinteellä oli vilkasta. Viereinen parakkialue, joka oli tarkoitettu tilapäiseksi ja helpottamaan asuntopulaa, oli lapsirikasta ja elämän sykkeistä. Miehet olivat
kotiutuneet rintamilta ja sopeutuminen siviilielämään ei kaikilta onnistunut. Kortteleiden välillä oli
pienimuotoisia riitoja ja tappelun nujakoita.
Koulunkäynnin aloitin Lahdentaan alakoulussa 1947. Samana vuonna jouluna uskoni joulupukkiin loppui. Siskoni olivat varmaan sopineet toisistaan tietämättä kahden joulupukin käynnistä.
Joulupukit tulivat lähes yhtä aikaa, eikä siskot osanneet selittää miksi pukit olivat eri näköisiä.
Ennen koulun alkua olimme kesäaikana Nilsiässä Itikkasalmesssa äidin kotipaikalla. Siellä oli
viisi serkkua, jotka keksivät tekemistä koko kesäksi. Toki vanhemmat lapset osallistuivat talon töihin vointinsa mukaan.
Äidin (ed. vas) sylissä Itikkasalmessa 3 kk iässä
serkkujen ympäröimänä.
Serkkuni Onni oli minua neljä vuotta vanhempi ja
innokas metsästäjä nuoresta iästä huolimatta. Kesällä 1946 tai 1947 hän lupasi opettaa minulle, miten
lintuja pyydetään loukulla. Loukku oli tarkoitettu
kanalintujen pyyntiin metsässä. Niinpä aloimme tekemään loukkua pihamaalla. Parimetrisiä puunrunkoja aseteltiin kaksi kappaletta päällekkäin maahan samansuuntaisesti, kuten rakovalkeassa. Päälle laitoimme poikittain puunrunkoja ja näiden
päälle kiviä painoksi. Onni asetteli puut paikoilleen ja minä kannoin kiviä painoksi. Onni vuoli lukkolaitteen, joka tuli hirsien väliin. Ylintä hirttä nostettiin muutaman sentin, että lukkolaite sopii
runkojen väliin. Metsästä kipitin hakemassa mustikanvarpuja. Varvut aseteltiin naamioimaan lukkolaite. Saatuamme pyydysloukun valmiiksi, olikin meillä syöntiaika. Syödessämme kaikessa
rauhassa, pihalta alkoi kuulumaan Helmi emännän korkeuksiin kohoava ääni, joka lähestyi tupaa.
”Kuka …kele on rakentanut loukun pihamaalle?” Kana oli mennyt syömään mustikoita ja loukku oli
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lauennut. Kanan kaula sattui olemaan runkojen välin kohdalla. Valitettavasti sen kanan kohdalta
munan tulo loppui. Onni siis todisti minulle osaavansa tehdä pyytävän loukun. Itikkasalmesta on
jäänyt kivoja muistoja, silloinhan kesät olivat ”lämpimiä poutakesiä”. Nykyisin paikkaa isännöi
serkkuni Leena Pirisen poika.
Alku vuodesta 1948 Martta äidillä todettiin tarttuva tuberkuloosi ja meidät kolme veljestä otti
sosiaalilautakunta huostaansa ja sijoitti 19.2.1948 Alavan lasten vastaanottokotiin Kuopiossa. Kouluni muuttui silloin Valkeisen kouluksi. Martta äiti kuoli 5.3.1948.
Äidin kuoltua sosiaalilautakunta sijoitti meidät veljekset 16.3.1948 Kuopion maaseurakunnan
Rytkyllä olevaan Penkereen lastenkotiin. Kouluni muuttui jälleen, nyt Rytkyn kouluksi. Lastenkoti
oli pitkälti omavarainen. Oli lehmiä, lampaita, kanoja sekä sikoja. Kesäisin hoideltiin kasvimaata.
Maataloustyöt tuli tutuksi kaupunkilaispojille.
Lastenkoti vaihe kesti maaliskuulle 1950. Silloin meille järjestettiin hoitopaikka Vehmersalmen
Enonlahteen pienviljelijän perheeseen. Kouluni kävin Enonlahden koulussa kuudennen luokan
loppuun. Enonlahti oli hyvä kasvuympäristö nuorille, tilan töihin jouduttiin ottamaan osaa. Hoitajaperheellä ei ollut omia lapsia. Vuosien saatossa he kasvattivat parikymmentä lasta, muutama
lapsi kapaloiästä aikuisikään ja jotkut heistä olivat kesälapsia.
Enonlahden koulun nuori opettaja patisteli minua oppikouluun Kuopioon. Pyrin ja pääsin Kuopion keskikouluun. Isäni oli mennyt uusiin naimisiin vuonna 1949 ja muutin hänen luokse asumaan. Velipojat jäivät Enonlahteen vielä muutamaksi vuodeksi. Pian kävi kuitenkin ilmi, ettei
perheen talous kestä opiskeluani, vaan piti lähteä töihin. Kouluni päätin keväällä 1955. Sain työpaikan asiapoikana tukkuliikkeestä.
Seuraavana kesänä isäni tuttavat perustivat teräsrakenne yrityksen, jonne pääsin oppipojaksi.
Teimme rakennusliikkeille ovia, ikkunoita, rappu- ja parvekekaiteita sekä monenlaisia pajatöitä.
Lopulta koko työurani n. 50 vuotta tein metalliteollisuudessa.
Harrastuksen kannalta oli kohtalokasta mennä 1954 Kuopion Voimailijoiden painikämpälle
Väinölänniemellä sijainneelle Lotta Hoville. Paini vei mennessään. Viitenä iltana viikossa oli harjoitukset, jumpattiin, opeteltiin niskalenkkiä, käsivarsi- ja syliheittoja. Kova ja innokas harjoittelu toi
tuloksia. Voitin painissa alle 21-vuotiaiden Nuorten Suomen mestaruuden sarjassa 67 kg vuosina
1958 sekä 1960 ja 1959 sain pronssia. Aikuisten sarjoissa huipulle pääseminen olisi vaatinut Kuopiosta muuton muualle Suomeen, sillä Kuopiossa ei ollut riittävästi harjoitusvastusta. Siihen aikaan
hyvä työpaikka ja kaverit pitivät kuitenkin Kuopiossa. Paini oli tauolla 70-luvulla opiskelun ja yrityksen perustamisen vuoksi. Uudelleen paini tuli mukaan kuvioihin 80-luvun puoli välissä, kun
Kuopion Kisaveikot otti painin ohjelmaan ja ryhdyin poikapainijoiden ohjaajaksi pariksi vuosikymmeneksi. Kaksi kertaa viikossa käynti molskilla sai hyvin ajatukset pois työasioista, mm. 90
luvun laman aikana. Painivuosista minua muistettiin mitalilla vuonna 1990. Sain Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun ansiomitalin kullatuin ristein.
Kesällä 1963 tapasin Eeva-Liisa (s. 1945, os. Koski) nimisen neitosen. Seurusteltuamme pari vuotta, häitämme tanssittiin 14.8.1965.
Tyttöjä meille syntyi kolme. Sari (s. 1967), Anu (s. 1971) ja Sanna (s.
1981). Sari on nykyisin omistajana ja yrittäjänä perustamassani yrityksessä Var-Met Oy:ssä, Anu on Kuopion kaupungilla päiväkodin
johtajana ja Sanna työskentelee lasten ohjaajana päiväkodissa Kuopiossa.
Vihkikuva 14.8.1965
AY-asiat tulivat tutuiksi, kun liityin metalliliiton ammattiosastoon
60-luvun alussa. Olin osaston puheenjohtajana muutaman vuoden.
Vuonna 1970 liityin sos.dem puolueen jäseneksi Kuopion työväenyhdistyksen kautta ja olen edelleen aktiivisesti mukana. Yhteiskunnallinen toiminta toi minulle Herastuomarin arvonimen ja vuonna
2017 sain Kuopion kaupungin myöntämän hopeisen kunniamerkin toiminnastani luottamustehtävissä ja merkittävästä vapaaehtoistyöstä.
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Kuopion Teknilliseen kouluun pyrin aikuisiällä ja valmistuin koneteknikoksi v. 1977. Työt olivat
jonkinlaisen laman vuoksi ”kiven alla”. Oman yrityksen perustaminen ja yrittäjäksi ryhtyminen tuntui ainoalta vaihtoehdolta. Ensin oli T:mi, sitten Ky ja lopuksi Var-Met Oy. Jäädessäni eläkkeelle
vuonna 2006 vanhin tyttäremme Sari jatkaa miehensä Velin kanssa yritystä. Kolmas polvikin on jo
mukana, kun Sarin ja Velin poika Sami on työnjohtajana yrityksessä. Yrittäjävuosista vuonna 2008
minulle myönnettiin muistoksi Suomen Yrittäjien Timanttiristi 30 vuoden ansioista yrittäjänä.
80-vuotispäiviäni juhlittiin Koronapandemian vuoksi kesämökillä. Vieraana olivat lapset perheineen. Patiolla oli tilaa pitää pöydät turvaetäisyydellä. Yhteiskuva otettiin Koronasta huolimatta.
Kuvaan mahtui myös lasten tuoma lahja Weke -katiska.

Toivotan kaikille Vartiaisen sukuseuran jäsenille hyvää kesää ja pysytään terveinä!
Paavo Vartiainen
Yrittäjä / eläkeläinen

Hyvän ja huonon onnen enteitä:
Huonoa onnea tuottaa suolan kaataminen.
Eräänä elämän välttämättömyytenä suolaa on arvostettu vuosisatoja sitten lääkeaineeseen
verrattavana.
Onnekasta on, jos musta kissa ylittää polkunne.
Kissaa jumaloitiin muinaisessa Egyptissä ja mustia kissoja pidettiin sen vuoksi onnen
tuojina.
Onnea tuo hevosenkenkä.
Hevosia pidettiin yhteen aikaan pyhinä.
Epäonnea tietää peilin särkyminen.
Tämä lienee saanut alkunsa ikivanhasta uskomuksesta, että peili heijasteli ihmisen sielua.
Taikauskon taskukirja 1972
10

Netistä haettua …
Luopioisten uusi apteekkari tulee Kangasalta – Kati Vartiainen
aloittaa Luopioisissa kesäkuun alussa
Kristiina Helminen, Sydän Hämeen lehti
Julkaistu 15.4.2020 15:59
Luopioisten uudeksi apteekkariksi on valittu
Kangasalla asuva Kati Vartiainen. Vartiainen
aloittaa Luopioisten apteekissa kesäkuun alkupuolella.
Katso myös: www.vartiaiset.fi/Vartiaiset mediassa:
”Apteekinhoitaja luotsaa laivaa kovan kilpailun keskellä.”
Aamulehti 27.5.2013

Golfin "divari" käyntiin Maskussa
Teksti Joni Tuominen
Kuva TS/Jari Laurikko
Turun Sanomat, Masku 1.6.2020

Viisiosainen Varsinais-Suomen golfkiertue, Scratch Tour, käynnistyi sunnuntaina Maskun Kankaisten golfkentältä. Tarkoituksena
on tarjota kuukausittain kovatasoisia kilpailuja amatööripelaajille
Colf Maskun Kankaisten golfkentälle ei olisi voinut toivoa juurikaan parempia olosuhteita sunnuntaiksi, kun liuta suomalaisen golfin
amatöörihuippuja ja muita pelaajia otti mittaa toisistaan auringon paistaessa pilvettömältä taivaalta. Radalle lähti yli 90 pelaajaa joukossaan
muun muassa turkulaiset ammattigolffarit Eemil Alajärvi ja Oona Vartiainen.
Kankaisten golfseuran vt. valmennustoimikunnan puheenjohtajan ja
kilpailun järjestelytoimikuntaan kuuluvan Mirva Laaksosen mukaan
tilausta kovatasoiselle golfkilpailulle Varsinais-Suomen alueella tuntui
ainakin avausosakilpailun suosion perusteella olevan, sillä ilmoittautuneita oli noin puolet enemmän kuin viime vuonna, ja tulijoita olisi ollut
vielä enemmänkin.
Ammattilaisgolfin pariin paluuta tekevälle Oona Vartiaiselle kiertueen avausosakilpailu tarjosi kovatasoisen
kenraaliharjoituksen ennen ensi viikonloppuna alkavaa Finnish Touria. Sunnuntain kilpailu oli hänelle ensimmäinen sitten viime heinäkuun, ja haaste oli kova, sillä kilpailussa miehet ja naiset pelasivat samassa sarjassa.
-Täällä on nyt niin kova pelaajalista, että nyt ei oikeasti pärjää, ellei pelaa hyvin. Miehistä on niin paljon huippuamatöörejä mukana. Hyvä harjoituskisa ensi viikonloppua varten, Vartiainen kuvaili kilpailun tasoa.
Viime kesänä vain kahdesti kilpaillut golffari on keskittynyt viimeisen vuoden ajan liiketalouden opintoihinsa,
mutta valmistuminen tapahtuu kuukauden sisällä. Ajatus paluusta ammattilaisgolfin pariin syntyi peli-ilon löytymisen myötä, mutta haasteita tuo koronaviruksen tyhjentämä kilpailukalenteri.
-Tänä vuonna pelaan SM-kisat heinäkuun puolivälissä Seinäjoella, mutta muuten kalenteri on hiljainen kaikilla
ammattilaisilla. Finnish Tourille pääsin mukaan, ja siellä on naisten puolella mukana ihan suomen kärkipelaajat
Ursula Vikström ja Noora Komulainen, koko Scratch Tourin kiertämistä suunnitteleva Vartiainen kertoi.
(lyhennetty teksti)
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Rakkaus on masokistien laji
Jyri Vartiaisen pienoisromaani Kirous on tutkielma masokistisen rakkauskäsityksen omaksuneista ihmisistä. Itsensäkiduttamisen jaloa taidetta edustaa
suurempana kattokäsitteenä keskivaikea läheisriippuvuus. Vartiaisen tyylilajillinen vaihtelu on virkistävää, vaikkakin ensimmäisessä osassa osin
puuduttavaa. ”Talo ei nukahda se kaivaa koko ajan maata altaan ujuttautuu
sisään hihoista.” Rakkauden vastakaiuttomuus ei nihilismin läpäisemässä ja
voimalinjojen koristamassa maailmassa tahdo riittää. Onneksi toisessa osassa
kuvataan hienosti rakkauden eksyttävää luonnetta: ”Olet muuttunut patsaanomaiseksi. Istumme vaitonaisina, olet pannut merkille tappioni, pidät sitä
ilmeisenä ja odotettuna.”
Juhani Brander, Turun Sanomat
(osalainaus arvostelusta)
"Kirous on synkeä, hienosti kirjoitettu pieni kirja, jonka maksiimin kaltaiset virkkeet – tai säkeet – pysäyttävät ja
pakottavat ajattelemaan."
MERVI KANTOKORPI, HELSINGIN SANOMAT
JYRI VARTIAINEN (s. 1990) on kuopiolaissyntyinen kirjailija, joka asuu Jyväskylässä. Hänen aiemmin julkaistut teoksensa ovat Aurinko (Poesia, 2016), Ystävä (Poesia, 2017), joka oli sekä Toisinkoinen- että Savoniapalkintoehdokas, sekä Kirous (Teos, 2019).

ANU VARTIAINEN PORI ENERGIAN HENKILÖSTÖ- JA HALLINTOJOHTAJAKSI
Tulevaisuudessa Pori Energiassa tähdätään entistäkin korkeampaan henkilöstö- ja
asiakastyytyväisyyteen. Tähän tavoitteeseen liittyen Pori Energian henkilöstö- ja
hallintojohtajana aloittaa 1.6.2020 Anu Vartiainen. 53-vuotias tuotantotalouden
diplomi-insinööri on toiminut viimeisen 12 vuoden ajan Boliden Harjavalta Oy:n
henkilöstö- ja viestintäjohtajana.
Pori Energia panostaa henkilöstöön ja asiakkaisiin
- Pori Energian toimintaympäristö muuttuu nyt entistä nopeammalla vauhdilla.
Tässä muutoksessa ovat keskiössä henkilökuntamme ja henkilökunnan osaamisen
hyödyntäminen asiakkaidemme hyväksi. Henkilöstömme sitoutuminen yritykseemme ja korkea henkilöstötyytyväisyys tuottavat hyvän asiakaskokemuksen ja sitouttavat asiakkaitamme.
Saamme joukkoomme uuden porienergialaisen, joka on vahvasti tulevaisuuteen suuntautunut joukkuepelaaja.
Tervetuloa joukkoomme Anu, toivottaa toimitusjohtaja Petri Paajanen.
Yhdessä kehittäen
- Odotan innolla töiden aloittamista ja sitä, että pääsen tutustumaan ihmisiin ja liiketoimintaympäristöön. Haluan
tehdä yhdessä asioita ja sen kautta asettaa tavoitteet ja suunnat omalle tekemiselleni. Arvojani ovat reiluus ja
rehtiys, sanojen ja tekojen tulee kohdata. Haluan kehittää asioita yhdessä ja olla osaltani mukana luomassa työpaikkaa, jonka ihmiset kokevat omakseen ja josta he voivat olla ylpeitä, kertoo Vartiainen.

MUISTUTUS –muistutus –MUISTUTUS – muistutus - MUISTUTUS
Taas kerran muistutamme teitä: kun muutatte osoitetta tai nimeä niin lähettäkää siitä tieto meille. Samoin maksaessanne jäsenmaksun, vaikka haluatte digilehden, niin
lähettäkää aina myös täydelliset osoitetiedot. Siten varmistamme, että tulokirjaus
kohdistuu oikeaan henkilöön.
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Vartiaisten Viikarit  ikään katsomatta
Kippuravarvas-Maisan mietteitä – savolaista lehmänelämää
armon vuonna 1993
Synnyin Honkakosken tilalle parikymmenpäisen maitokarjan
jatkeeksi kaksitoista vuotta sitten. Myös äitini Impi oli kasvanut
samassa maitotaloudessa. Minusta tuli Ayshire-rotuinen härkäisäni mukaisesti. Väritykseni on valkoruskea, tosin
ruskeavoittoinen. Sarveni ovat isokokoiset ja tarjoan isäntäväelleni neljäsataa kiloa elämäniloa. Pituuteni on puolitoista
metriä ja säkäkorkeuteni lähes saman verran. Korvanumeroni on
141 ja erikoistuntomerkkinä minulla on ”kippuravarvas”, josta
kerron myöhemmin lisää. Luonteeltani olen rauhallinen ja herunkin vanhaksi lehmäksi kohtalaisesti, sillä tuotokseni on
kolmekymmentä kiloa päivässä sopivan rasvaista solutonta maitoa. Olen poikinut säännöllisesti vuosittain keväällä tai kesällä ja
synnyttänyt isäntäväelleni kymmenkunta tervettä vasikkaa.
Kippurasorkka Maisa eli hyvän elämän
savolaisnavetassa Nilsiässä. © Leena Pitkä

Pieni kylämiljöö
Kotitilani Honkakoski sijaitsee kuten nimestäkin voi päätellä keskikokoisen kosken partaalla Honkakoskinimisen pikkukylän keskellä. Taloja kylässä on raitin molemmin puolin tasaisesti noin puolen kilometrin
välein. Lähes kaikissa taloissa tulon lähteenä on maitotalous. Kylä sijaitsee Koillis-Savossa 75 kilometriä
Kuopiosta Nurmekseen päin Nilsiän kunnassa. Kirkonkylälle on Honkakoskelta matkaa kolme peninkulmaa.
Maatila on sijoittunut aivan kolmen kunnan kulmaukseen. Koski on rajana Juankoskelle ja Rautavaaran kunnan raja kulkee muutaman kilometrin päässä. Isäntäväkeni tilaan kuuluu 20 hehtaaria peltoalaa, joista
suurin osa tuottaa AIV-rehua, minulle elintärkeää ruokaa. 60 hehtaarin metsäalaa käytetään omaan rakentamiseen ja tarvittaessa investointien rahoitukseen. Honkakosken taloja ympäröin alava pikemminkin
Pohjanmaan lakeuksia kuin savolaista muistuttava maisema. Tosin peltoalat eivät täälläpäin ole läheskään
yhtä suuria. Joki halkoo maisemaa koko kylän vierustalla ja kohisee kosken kuohuina isäntäperheen iloksi ja
kalastusonneksi.
Sukupolvenvaihdos
Vanha isäntä Ville ja Saimi-emäntä luovuttivat tilanpidon toiseksi nuorimmalle pojalleen ja tämän nuorikolle
80-luvun lopulla. Minun elämääni ei sukupolvenvaihdos paljoa hetkauttanut. Oikeastaan huomasin sen vain
tunnilla aikaistuneissa lypsyissä. Ruokailut ja muut rutiinit hoidettiin muutoin vanhaan tapaan. Nuoren parin esikoisen syntymä vuonna 1992 heijastuu elämääni siten, että lähes koko Aki-pojan olemassaolon ajan
on navetassa käynyt emännän sijasta maatalouslomittaja. No, ei hänessäkään mitään valittamista ole: virolainen Jyri on tottunut kotimaassaan hoitelemaan paljon suurempaakin karjaa. Hän tekee työnsä
huolellisesti ja ammattitaidolla.
Paljon ystäviä
Navetassamme on tällä hetkellä 19 lypsävää lehmää, joista viisi on nyt ummessa eli odottavat poikimista.
Vasikoitakin on paljon: kolme hiehoa tuleviksi lehmiksi, (yksi komea mustavalkea friisiläinen), härkä, joka
myydään ensi vuoden puolella lihoiksi ja kaksi pientä vasikkaa välitykseen kasvamaan muille tiloille. Paras
ystäväni Utu, jonka kanssa jaamme yhteisen vesiastiankin. Satunnaisesti varsinkin lypsyaikoina vierailevat
navetassamme talon kissat Roope ja Niku. He lipittävät uskollisesti herumaamme maitoa. Jeri-koiraa näen
sen sijaan hyvin harvoin. Hän on pääroolissa kylläkin silloin, kun kesällä silloin tällöin pääsemme lähipellolle
jaloittelemaan. Muuten elämäni kuluukin lähestulkoon tässä samassa parressa. Ainoastaan poikimista varten minut siirretään muutamaksi kuukaudeksi vastapuolen parteen, kuivan rehun syöjäpuolelle.
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Päiväohjelmani
Aamulla puoli kuudelta isäntäväki rientää luoksemme. Siinä vaiheessa navetassa on jo aikamoinen ämmyminen päällä, kun odotetaan lypsäjiä heruttamaan täysiä utareitamme. Vanhat ruoat siivotaan pois edestämme ja sitten saamme jauhoannoksen. Aterioimme seosta, jossa on kauraa ja Kirimaikkia, väkirehua, joka
sisältää eri viljalaatujen lisäksi paljon vitamiineja. Ritilöiltä siivotaan pois jätöksemme ja sitten meidät lypsetään. Koska olen säyseä luonteeltani, minut lypsetään viidenneksi viimeisenä. Putkilypsimiä on käytössä
kolmet ja niillä lypsy sujuu nopeasti ja tehokkaasti. AIV-rehut jaetaan sitten lopuksi, ikään kuin palkinnoksi
maitolitrojemme soljuttua tilan tankkiin ja kuulemma jottei rehun haju tarttuisi maitoon. Kerran viikossa
saamme myös erikoisannoksen AED-vitamiineja liuoksena rehun päälle kaadettuna. Päiväsaikaan lepäilemme ja märehdimme rehuannostamme. Välillä alusemme käydään putsaamassa. Iltapäivällä neljän aikaan
meidät lypsetään uudelleen samoin rituaalein kuin aamulla. Illalla jälleen märehdimme ja yön nukumme
rauhallisesti makuulla, jollei mitään yllättävää kuten poikimista satu. Se kyllä herättää koko lauman yölläkin.
Modernisti navetassamme on poikivien ja sairaiden lehmien valvomista varten kamera, jota tarpeen mukaan käännellään sopivasti. Tällöin voi isäntäväki seurata omasta televisiostaan mitä navetassa tapahtuu,
eikä heidän välttämättä tarvitse heti rynnätä sinne.
Veri roiskui
Ei lehmänelämäni aina ole ollut niin tasaisen tappavaa. Kerran minulle sattui sellainen haaveri, jota en taatusti unohda. Nimittäin neljä vuotta sitten sorkkani jostakin syystä tarttui kiinni allani olevaan ritilään.
Sorkan kuoret jäivät siihen kiinni, kun yritin repiä jalkaani siitä pois. Se tuntuisi ihmisestä samalta, kuin häneltä revittäisiin kynsi pois! Veri suihkusi valtoimenaan, kun isäntäni Jarmo kiirehti paikalle. Menetin verta
varmasti useita kymmeniä litroja siinä jupakassa. Jarmo soitti hädissään eläinlääkärille, joka oli sitä mieltä,
että minut olisi parasta lopettaa ja laittaa liha-autoon. Jarmo irrotti minut parresta ja kolmella jalalla kiersin
navetan ympäri. Sitten hän yritti vaihdella säkkejä sorkkani alla, mutta hetkessä ne olivat verisiä. Jostakin
syystä eläinlääkäri muutti kuitenkin mielensä ja päätti tulla katsomaan minua. Hän antoi minulle rauhoittavia lääkkeitä, alleni tuotiin heiniä pehmikkeeksi ja veren imeytymiseksi. Verenvuoto alkoi tyrehtyä itsekseen, mutta aina kun sorkkani hipaisi lattiaa, se alkoi vuotaa uudelleen. Minut nukutettiin ja jalkani sidottiin
kiinni ritilään. Sorkkani tervattiin ja desinfioitiin. Sideharsoa sidottaessa nousin pystyyn ja potkaisin, sillä
jalkaani vihlaisi niin kovasti pelkkä harson kosketus. Niin siitäkin huolimatta, että minut oli nukutettu. Nukutusainemäärää lisättiin, pääni sidottiin parteen ja jalkani ritilään. Kuitenkin sidottaessa nousin jälleen
pystyyn ja olin vähällä hirttäytyä kaulaani sidottuun hihnaan kivun ollessa niin kova. Niinpä sorkkani jäi
sitomatta. Seuraavana päivänä isäntäni kutsui paikalle sorkanhoitajan. Tämä toi mukanaan telineen, johon
hän sitoi jalkani tiukasti kiinni. Hän antoi reumapulveria kipuuni, tervasi ja sitoi sorkkani. Verenvuotoni
heikensi kuntoni, laihduin ja utareeni kuihtuivat. Jos umpeen meno ja poikiminen eivät olisi olleet lähellä,
olisin jo lihapalana kenties Sinunkin ruoassasi. Poikimiseen mennessä oli sorkassani kuitenkin jo jonkinlainen kynsi. Tosin tilalle kasvoi kippurainen, eteenpäin sojottava sorkka. Parempi sekin kuin ei mitään. Tuo
tapaus iskostui päähäni niin voimakkaasti, että yhä edelleen aristan jalkojani.
Epämuodostunut vasikka
Viime kesäkuussa synnytin mielestäni normaalin vasikan. Näin luuli Jarmo-isäntänikin ja laittoi elikon normaaliin tapaan pieneen karsinaan. Hän ihmetteli kuitenkin, kun vasikka ei päässytkään samana päivänä
jaloilleen. Sitten hän huomasi, että vasikan selkäranka olikin mutkalla. Eläinlääkärin lausunto oli tyrmäävä:
eläin on lopetettava. Näin Jarmon tehtäväksi tuli lyödä pikkuelikkoa vasaralla otsaan, jotta kuolema tulisi
mahdollisimman verettömästi. Sitten hän hautasi vasikan metsän reunalle kaivamaansa kuoppaan. Niin,
tällaista on lehmän elämä Suomessa ja Savossa 1990-luvulla, kun ollaan kovaa vauhtia menossa kohti EY:tä.
Niin, myös me lehmät.

Anne Kettunen
Viikarit-palstan perustajajäsen

Tämä tarina on julkaistu ensimmäisen kerran PAU Pasilan osaston lehdessä Pasilli 4/2018.
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Karismaattinen runonlaulaja
Pedri Shemeikan kuolemasta 115 vuotta.
Sirpa Sutinen

(Kuva: Sirpa Sutinen)

- Omituiseen tenhopiiriin joutui kulttuuri-ihminen Shemeikkojen seurassa, kirjoitti Eliel Wartiainen vuonna 1987 (uusintapainoksena)
julkaistussa kirjassaan Shemeikka.
Kirja saattelee lukijan suistamolaisen Shemeikan suvun tarinaan ja
päättyy Öllölän Ristivaarassa 98-vuotiaana kuolleen runonlaulaja Pedri
Shemeikan viimeisiin päiviin. Kuuluisan runonlaulajan kuolemasta tuli
huhtikuun 11. päivänä kuluneeksi 115 vuotta.
Wartiainen piirtää kuvaa Shemeikan suvusta loitsujen taitajina ja kyvykkäinä metsämiehinä.
Karjalaisen mahtisuvun tarinasta kehkeytyy Pedri Shemeikan elämäkerta, joka kertaa runonlaulajan lapsuutta, karhukaatoja, ilvesjahteja ja joskus raskastakin arkea.
Kalevalaisen runontaitajan arkeen kuului kasken polttoa ja talvisia savottoja "parrunajossa Ilomantsin puolella sankoilla saloilla". Kalassa hän kuului viihtyneen ja kirja kertoo, että runonlaulaja
kalastikin "virsiään" hyreksien. Vaikeina katovuosina "soitto ja laulu olivat leivän jatkeena".
Öllölän Ristivaarassa
Vuosisadan vaihteessa Pedri Shemeikka muutti viimeiseen kotiinsa Ristivaaraan. Sielläkin kävi tiedemiehiä ja taiteilijoita häntä tervehtimässä. Kun runonlaulajalla alkoi olla ikää, havahduttiin kirjan
mukaan kiireeseen "saada jälkimaailmalle arvokkaimmalla tavalla säilytetyksi hänen muotonsa".
Wartiainen ei mainitse Ristivaaran matkustaneen kuvanveistäjän nimeä, mutta hän lienee ollut
Alpo Sailo, jonka Runonlaulajan patsaan mallina oli Pedri Shemeikka.
- Kuvanveistäjä näki edessään ilmetyn Wäinämöisen tahi todellisuuden maailmasta renesanssin
yleisnero Leonardo daVincin, kirjoittaa Wartiainen.
Shemeikkaa luonnehditaan karismaattiseksi hahmoksi. "Päätään muita korkeammalle kohoava
kokkahonka, kasvoissaan lannistumaton ylhäisyys. - - - Shemeikasta uhosi sekä sisäisesti että ulkoisesti ylhäisyyttä, joka vaikutti niin voimakkaasti, että kaikki arkipäiväisyys häipyi hänen ääreltään,
joutava puhe ja pienet asiat tuntuivat siinä sopimattomilta."
Kannel kirposi käsistä
Kirja kertoo koskettavasti Pedri Shemeikan viimeisestä yrityksestä vanhoilla päivillä virittää kanneltansa.
Runonlaulajan kuolema kosketti suurta joukkoa. Keväistä päivää pidettiin merkityksellisen(ä)
koko kansakunnalle, olihan Shemeikkaa jo luonnehdittu viimeiseksi runonlaulajaksi.
"Viikko vietettiin surujuhlaa ja hautajaisvieraiden luku kasvoi päivä päivältä". Vainajaa muistettiin itkuvirsin. Arkku kannettiin kuusikkoon keskelle pihamaata. Kirja kertoo yön yli jatkuneista
valvojaisista tähtikirkkaan taivaan alla.
"Valkeni aamu. Maan poveen saatettiin ukko, ihanaan ikikalmistoon, kuusien synkeään suojaan,
niemen kärkeen, järven laineen laulatettavaksi. Ja korkealle kohosi taivoa kohti honkanuotion savu
erämaan haudan ääreltä."
¤ Lähde: Eliel Wartiainen: Shemeikka: Metsästäjä ja runonlaulaja Pedri Shemeikan elämänvaiheita.
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