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

Palstalla kerrotaan myös sukuseuran kuulumisia ja tiedotuksia. 
 

 
 

In Memoriam 
Perttu Vartiainen 

 

Joensuun yliopiston ja Itä-
Suomen yliopiston entinen 
rehtori, professori Perttu 
Vartiainen (s. 1953) on 
kuollut. Hän menehtyi vai-
keaan sairauteen sunnun-
taina 30. heinäkuuta. 

 Perttu Vartiainen toimi Joensuun yliopiston 
rehtorina vuosina 1998–2009 ja sittemmin Itä-
Suomen yliopiston rehtorina vuosina 2010–2014. 
 Rehtorin tehtävät jätettyään Vartiainen työs-
kenteli yliopiston Karjalan tutkimuslaitoksella 
alue- ja korkeakoulupolitiikkaan liittyvien tehtä-
vien parissa. 
 Vartiainen tunnetaan maantieteen, aluepolitii-
kan ja yliopistokehittämisen keskeisenä vaikut-
tajana. 
 Perttu Vartiainen oli mm. Suomalaisen Tiede-
akatemian varsinainen jäsen, Suomen Leijonan ja 
Suomen Valkoisen Ruusun ritarikuntien komen-
tajamerkkien saaja, Petroskoin yliopiston kunnia-
tohtori, Chilen kunniakonsuli ja Pohjois-Karjalan 
Maakunnan kehittäjä. 
 Vartiaiset muistavat hänet mm. ystävällisenä, 
maanläheisenä ja erittäin selväsanaisena puhu-
jana vuoden 1999 kesäjuhlassa esitelmöimässä 
sarjassa ”Vartiaisia työnsä ääressä” aiheenaan 
”Tyhjeneekö Itä-Suomi?” 
 

Myöhästynyt, mutta lämmin osanottomme  
Pertun läheisille 

Vartiaiset ry:n hallitus ja lehden toimitus 
 

 

KANSIKUVA 
 

Kannessa taaempana oleva kuva on ”Liperi vuodelta 
1697” ja päällä oleva kuva ”Liperi Lamminniemi vuo-
delta 1697”.  
 Kuvat liittyvät Marja-Terttu Haikaravirran kirjoituk-
seen (alkaen sivulta 8), jossa kerrotaan mm. 
opettajatar Elsa Vartiaisen tekemästä sukututkimuk-
sesta silloisessa Valtionarkistossa Helsingissä (nykyi-
nen Kansallisarkisto). 

 

Räsästen Sukuyhdistys ry kutsuu 
koillis-savolaisille sukuseuroille  

tarkoitettuun yhteiseen tilaisuuteen 
Kaaville Kaavinlinnaan 25.11.2017. 

 
Olette lämpimästi tervetulleita, toivottavasti 
teillä on mahdollisuus tulla sinne! 
 Tilaisuus alkaa klo 10 Iso-Oskarissa (Kaa-
vintie 5) Räsästen Sukuyhdistyksen vara-
puheenjohtajan Seppo Räsäsen kolmen juuri 
ilmestyneen kirjan esittelyllä.  
 ”Sukujen juhla” alkaa klo 14 Kaavinlinnassa. 
Kaikki Räsäset, kaavilaiset, kunnan edustajat 
ja koillissavolaisten sukujen edustajat ovat 
lämpimästi tervetulleita.  
 Klo 13 alkaen Räsästen Sukuyhdistys tarjo-
aa kahvit kaikille mukana oleville. 
 Ohjelmassa musiikkia. tervehdyksiä, suku-
seurojen (mm. Räsäset, Miettiset, Tirkkoset, 
Hartikaiset) puheenvuoroja, keskustelua sekä 
yhteenveto jatkotoimenpiteistä. 
 Ilmoittautumiset ja lisätiedot 18.11.2017 
mennessä: Kaisa Puheloinen, Räsästen Suku-
yhdistyksen sihteeri/tiedottaja: 
puh. 040-723 4322 
kaisa.puheloinen@dnainternet.net 
 

 

VARTIAISTEN 

SUKUTUOTTEISTA 
 
Monet sukutuotteistamme ovat jo loppuneet tai 
loppumassa. Tämä on hyvä tilaisuus, ennen kuin 
tilaamme niitä lisää, kysyä mielipidettänne siitä, 
minkälaisia tuotteita mieluiten haluaisitte ostaa. 
 Mahdollisuuksia on entisten, ehkä jo vähän 
”vanhanaikaisten” tuotteiden lisäksi tai sijaan 
hankkia jotain hieman uudenaikaisempaa. Esi-
merkiksi hiirimattoja, lippiksiä, muistitikkuja, T-
paitoja, huiveja. Mahdollisuuksia on varmasti vielä 
paljon muitakin. Kertokaa te! 
 Ottakaa meihin yhteyttä joko nettisivujemme 
palautelomakkeella, sähköpostilla tai kirjeellä (tiedot 
takakannessa). 
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Vartiaiset Facebookissa 
 
 
 
Vartiaisten sukukokous pidettiin Joensuussa heinäkuun 8. päivänä Sokos Hotel Kimmelissä. 
Kokous aloitettiin kello 12, parin kymmenen hengen voimin. Yhteydessä oli myös seuran 
sääntömääräinen vuosikokous, josta lisää tuonnempana. Kokouksessa tuli esille joitakin asioita, 
joihin sukuseuran pitää tarttua mukaan. Eräs asia oli sosiaalinen media. 
 
Tänä päivänä suuri osa keskusteluista ja viestinnästä menee sosiaalisen median kautta: 
Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Mitä näitä kaikkea onkaan, keskitytään kumminkin nyt 
vain Facebookiin. Yritykset, seurat ja erilaiset ryhmät pitävät Facebookissa sivuja, jota kautta he 
voivat viestittää omia asioitaan heidän sivuista tykkääville tai muuten seuraajille. Myös maksua 
vastaan on mahdollista mainostaa sivua tai sivulla olevaa asiaa, joka näkyy Facebookissa 
mainoksena. Tämä on todella helppo väylä viestinnälle, onhan ”kaikki aina” Facebookissa. Suuri 
osa Facebookin käyttäjistä käyttää sitä puhelimen kautta.  
 
Facebookin käyttäjäkunta on käytännössä kaikki ikäryhmät, eniten kumminkin lienee noin 20-
25 vuotiaita. Tuhansia käyttäjiä on kumminkin myös niin 13-vuotiaissa, kuin 65-vuotiaissakin. 
Tämän takia myös sukuseura saa tavoitettua entistä paremmin kaikki suvusta kiinnostuneet 
henkilöt, kaupungista tai maasta riippumatta. Tarpeen vaatiessa myös hyvinkin nopeasti. 
 
Facebookissa toimii myös todella paljon erilaisia ryhmiä: ompelua, kokkausta, tietotekniikkaa, 
kirpputoria… Itseasiassa, myös sukututkimuksesta on erilaisia ryhmiä ja näin ollen myös 
Vartiaisille on ollut oma ryhmä jo jonkin aikaa. Tähän kumminkaan sukuseuralla ei ole ollut 
osuutta, ennen tätä päivää. Nyt on tehty pieni muutos tässä asiassa: Vartiaiset ry löytyy nyt myös 
Facebookista. 
 
Sukuseuran Facebook-sivut löytyvät hakusanalla ”Vartiaiset ry”, tai suoraan osoitteella 
www.facebook.com/vartiaiset. Muistathan käydä tykkäämässä! Sivuille laitetaan kaikenlaista 
sukuun ja seuraan liittyviä asioita, eli jos sinulla on jokin juttuidea, käy ja lähetä siitä viesti 
sivujen kautta tai kommentoi suoraan sivuille! 
 
 

Teemu Vartiainen 
hallituksen jäsen, toimii myös toisena nettisivujen sekä Facebookin yhdyshenkilönä 
 

 

TEEMU ESITTELEE ITSENSÄ: 
 

Olen Mattisenlahden Vartiaisia, lähtöisin Joensuusta ja toimin IPC tuotespesialistina (oikeasti kaikkea 
muutakin, mutta toi kuulostanee "hienoimmalta") automaatioalan yrityksessä Hyvinkäällä sekä 
harrastan aktiivisesti kestävyysjuoksua :-) 
 7 kpl puolimaratoneja takana, lehden ilmestymisen jälkeen varmaan kaksi täysmatkaa (lokakuun 
14. päivä on toinen). Ensi vuoden suunnitelmissa vähän pidentää matkaa. 
 Koulutukseltani olen automaatiotekniikan insinööri (AMK / 2015), joka tuli käytyä työn ohessa 
(olin ensimmäinen meidän vuosikurssilla, joka kävi kaikki kurssit ilman hyväksilukuja :-)). Suku-
seurassa pyörittelen näitä joitakin "tekniikkajuttuja", Facebook/nettisivut. 
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Vartiaiset ry:n varsinainen sukukokous 2017 
Hotelli Kimmel, Joensuu 

lauantaina 8.7.2017 klo 13.30 – 15.00 
 

 
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi  Harri Vartiainen, sihteeriksi Tuula Vartiainen ja pöytä-
kirjantarkastajiksi Elvi Mujunen ja Päivi Mujunen (kuvassa oikealla). Päivi valittiin myös 
seuraavalle kaudelle hallitukseen. 

 
Kokoukseen osallistujia oli vieraskirjan mukaan 20 henkilöä. 
 

Paula Vartiainen Helsinki Kiihtelysvaara Hammaslahden sukuhaara 
Kauko Vartiainen Helsinki Kaavin Retusen sukuhaara 
Tuula Vartiainen Helsinki Kiuruveden sukuhaara 
Harri Vartiainen Helsinki Kiuruveden sukuhaara 
Heli Pölönen os. Vartiainen Tohmajärvi Kuopion pitäjän Västinniemen sukuhaara 
Kari Pölönen Tohmajärvi Kuopion pitäjän Västinniemen sukuhaara 
Paavo Vartiainen Kuopio Kuopion pitäjän Koivusaaren sukuhaara 
Eeva Vartiainen Kuopio Kuopion pitäjän Koivusaaren sukuhaara 
Elvi Mujunen Kontiolahti Liperi Mattisenlahden sukuhaara 
Päivi Mujunen Kontiolahti/Turku Liperi Mattisenlahden sukuhaara 
Timo Vartiainen Kiihtelysvaara Liperi Mattisenlahden sukuhaara 
Arja Melartin Helsinki Kuopion pitäjän Västinniemen sukuhaara 
Teemu Vartiainen Hyvinkää Liperi Mattisenlahden sukuhaara 
Marjatta Vartiainen Espoo Kiuruveden sukuhaara 
Heikki Vartiainen Espoo Kiuruveden sukuhaara 
Riitta Vartiainen Tammisaari Kiuruveden sukuhaara 
Ulla-Maija Viljasuo Helsinki Liperi Mattisenlahden sukuhaara 
Antti Vartiainen Tammisaari Kiuruveden sukuhaara 
Matti Asomäki Turku Liperi Mattisenlahden sukuhaara 
Marja-Terttu Haikaravirta Turku Liperi Mattisenlahden sukuhaara 

 
Vahvistettiin toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio sekä 
jäsenmaksun suuruus vuosille 2017 ja 2018. Tässä 
yhteydessä tuotiin esille Vartiaiset ry:n verkkosivujen ajan-
tasaistaminen ja facebookin käyttöönotto tiedottamisessa. 
Tehtävä annettiin Teemu Vartiaiselle (kuva oikealla). 
 

Keskusteltiin myös sukukorujen mahdollisesta uudista-
misesta, asia annettiin hallituksen selvitettäväksi. Lisäksi 
tuotiin esille tarve saattaa jäsenrekisteri ajantasalle ja 
jäsenhankinnan tehostaminen.  
 

Jäsenmaksu pidetään ennallaan 30 €. 
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Seuraavan kokouksen pitopaikaksi päätettiin Jyväskylä kesällä 2018. 
 

Päätettiin hallitukseen vuodeksi 2018 valittavien varsinaisten jäsenten ja varajäsenten luku-
määrästä: varsinaisia jäseniä 5 ja varajäseniä 4. 
 

Valittiin vuodelle 2018: 
Puheenjohtajaksi:  Antti Vartiainen 
Varsinaisiksi jäseniksi:  Tapio Vartiainen, Marja-Terttu Haikaravirta, Teemu Vartiainen ja Päivi 
   Mujunen 
Varajäseniksi:  Jani Koskinen, Heikki Vartiainen, Erkki Vartiainen ja Lauri Vartiainen 

 

Valittiin toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja vuodelle 2018: 
Toiminnantarkastajaksi Kare Vartiainen ja varatoiminnantarkastajaksi 
Paula Vartiainen. 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
 

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. – 31.12.2016 (ja tärkeimmät 
tiedot alkuvuodelta 2017)  
 

Sukuseuran kertomusvuoden yhdistetty vuosikokous ja kesäjuhla pidettiin 11.6.2016 
Raaseporin Tammisaaressa. Tilaisuus onnistui muuten oikein hyvin, mutta osanottajien määrä 
jäi valitettavasti vain 17 suvun jäseneen. ”Byrokraattinen” ilmoittautumismenettely ennakko-
maksuineen saattoi  vähentää osallistumishalukkuutta ja ohjelma laivaristeilyineen vaikuttaa 
liian raskaalta. 
 

Hallitukseen kuuluivat 2016:  Antti Vartiainen, puhj., Tapio Vartiainen, varapj., varsinaiset 
jäsenet Teemu Vartiainen ja Jani Koskinen sekä varajäsenet Erkki Vartiainen, Heikki Vartiainen, 
Lauri Vartiainen ja Marja-Terttu Haikaravirta. Hallitus piti yhden kokouksen 2016. M-T 
Haikaravirta on vastannut arkistosta, Jani Koskinen DNA-tutkimuksesta ja Lauri Vartiainen 
jäsenrekisteristä.  
 

Vartiaisten viesti ilmestyi 2016 jo vakiintuneeseen tapaan kahtena numerona, ensimmäinen 
keväällä hyvissä ajoin ennen vuosikokousta ja toinen syksyllä. Lehden päätoimittajana jatkoi  
Arja Melartin. 
 

www.vartiaiset.fi - sivuista on vastannut Tuukka Puranen ja sukurekisteristä  Jouni Kainu-
lainen. Matti Asomäki on jatkanut arkiston digitointia. Arkisto siirrettiin helmikuussa 2017 M-T 
Haikaravirran ja Matti Asomäen haltuun Turkuun ja kirjavaraston pääosa Antti Vartiaisen 
säilytystiloihin Tammisaareen. Sukutuotteiden myynnistä on vastannut Kristiina Koskivaara. 
 

Sukuseurojen Keskusliiton kevätkokouksessa 2016 edusti Vartiaset ry:tä M-T Haikaravirta. 
 

Vuosikokouksessa vuodelle 2017 valittu uusi hallitus (puhj. Antti Vartiainen, varsinaiset 
jäsenet Tapio Vartiainen, Marja-Terttu Haikaravirta ja Teemu Vartiainen, varajäsenet Jani 
Koskinen, Heikki Vartiainen, Erkki Vartianen ja Lauri Vartiainen) sähköpostikokouksessaan 
maaliskuussa 2017 valitsi varapuheenjohtajaksi Tapio Vartiaisen ja päätti, että sukuseuran 
luottamustehtävien hoito jatkuu, mikäli mahdollista, entisten toimijoiden vastuulla. 
  

Tilinpäätöksen 2016, joka osoittaa 548,60 euron alijäämää (edelliskaudella ylijäämää 1.335,88 
€), hallitus hyväksyi osaltaan. 
 

Jäsenmaksun 30 € vuodelta 2016 maksoi 74 jäsentä (edelliskaudella 127 jäsentä). 
   

Pankkitilin saldo vuoden 2016 lopussa oli 2.055,42 € ja päivän saldo 27.6.2017 on 2.611,86 €. 
Vuosikokouksen hallitus päätti järjestää lauantaina 8.7.2017 Joensuussa hotelli Kimmelissä klo 
12.00 – 16.00.  
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TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2017 JA 2018  
 
Vuoden 2017 varsinainen sukukokous  järjestetään lauantaina 8.7. Joensuussa Vartiaisten Viestissä 
tiedotettua ohjelmaa noudattaen. Kun sukutapaamisessa keskitytään nyt sukutiedostojen 
esittelyyn ja täydentämiseen pyrkien myös vetämään tilaisuudessa osallistujat tähän aktiivisesti 
mukaan, ja kun tapaamisen käytännön järjestelyt ovat edellisvuoteen verrattuna paljon 
yksinkertaisemmat ja vailla ”ajanvieteosuutta”, eikä osallistujilta myöskään vaadita nyt mitään 
ennakkoilmoittautumisia, saataneen osviittaa seuraavien sukukokouksien järjestelyille. Herätetään 
myös keskustelua vuoden 2018 kokouksen pitopaikasta. 
 
Jatketaan Vartiaisten Viestin toimittamista ja muita sukuseuran vakiintuneita ja hyväksi havaittuja 
toimintoja pyrkien saamaan aktiiviseen toimintaan mukaan myös uusia henkilöitä. 
 
Osallistutaan Sukuseurojen Keskusliiton toimintaan. 
 
Talousarvio vuosille 2017 ja 2018 perustuu entisen suuruiseen 30 euron jäsenmaksuun ruoka-
kunnalta. Erityisesti kirjaprojekteihin pyritään hankkimaan tukirahoitusta. 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 

KUVIA KOKOUKSESTA: 

 

  

  

Kuvat: 
Vasen ylä: Eeva ja Paavo Vartiainen 
Vasen ala: Heli Pölönen ja Matti Asomäki 
 

 
Oikea ylä: Marjatta ja Heikki Vartiainen 
Oikea ala: Timo Vartiainen ja Matti 



 

  
 

 
 

 

 
Kuvat: 
Vasen ylä: Paula ja Marja-Terttu tarkaste-
levat sukututkimusmateriaalia 
Vasen ala: Ulla-Maija Viljasuo täydentää 
omia sukutietopapereitaan 
 

 
Oikea ylä: Kari Pölönen syventyneenä lehteen 
Oikea ala: Elvi (olkapää näkyy vasemmassa 
laidassa) Päivi, Timo ja Teemu kuuntelevat 
Antin selostusta mm. karttamateriaalista 

 

 

SUKUJUHLASSA PIDETTY ESITELMÄ TÄYDENNETYNÄ AINEISTOLLA, 
JOTA EI SIELLÄ VOITU TEKNISISTÄ SYISTÄ ESITTÄÄ 

 
 
Nimeni on Marja-Terttu, nykyään sukunimeni on Haikaravirta, joka on muunnos esi-isän 1700-
luvulla käyttämästä sukunimestä. Koulutukseltani olen kirjansitojamestari. Työskentelin 
aikaisemmin Helsingin yliopistonkirjaston Konservointilaitoksella. Nykyisen Kansallisarkiston 
palveluksessa olen ollut Oulussa, Mikkelissä ja nyt Turussa. Pari vuotta olin virkavapaalla 
arkistosta, jolloin työskentelin Hyvinkään kaupunginmuseon palveluksessa konservoimassa 
Yhtyneiden Villatehtaiden arkistoa, joka oli vaurioitunut museon tulipalossa. Turussa tehtäväni on 
varsinaisesti Vehmaan tuomiokunnan arkiston tulipalossa vuonna 1928 vaurioituneista 80 hylly-
metrin asiakirjoista etsiä perunkirjat vuosilta 1840  1927 ja kerätä niistä tärkeimmät henkilö-
tiedot taulukkoon ennen konservointia. Sillä konservoinnissa paperiarkkien hiiltyneet osat 
musteineen murenevat ja liukenevat pesussa sekä konservointikäsittelyissä. 
 Varsinainen sukututkimus ei kuulu ammattiini, mutta ilman sukututkimusharrastusta en 
pystyisi selvittämään tietoja osittain palaneista asiakirjoista. Ammattitautinani on homealtistus ja 
nykyisin lääkärin määräämä kielto käsitellä homeisia asiakirjoja. 
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 Vartiaisten suvun tutkimiseen tutustuin Kiihtelysvaaran Röksässä Albert Vartiaisen opastuksella 
vuonna 1982. Ensimmäisen kerran sukuseuran tapahtumaan osallistuin anoppini veljen Reino 
Vartiaisen kanssa Tuusniemellä. Sen jälkeen olen käynyt Leppävirran, Joensuun ja Mikkelin 
tilaisuuksissa, näissä olin vain muutaman tunnin. Kuopiossa vuonna 2009 Iso Valkeisessa 
sunnuntaiaamun kokouksessa sovittiin, että tulen syksyllä Helsinkiin vuosikokoukseen ehdolle 
Pohjois-Karjalan ehdokkaaksi sukuseuran hallitukseen. Hallituksen jäsen tai varajäsen olen siitä 
saakka ollut.  
 Sukuseurassa johdossa on ollut käynnissä sukupolven vaihdos ja olen tässä väliaikaisena 
odottamassa, että nuoret tietokonesukupolven henkilöt ottavat vastatakseen Vartiaisten suvun 
yhteistoiminnasta. 
 Sukuseuran hallinto oli välillä suurimman sukuhaaran eli Västinniemen käsissä, nyt voitaisiin 
sanoa että Mattisenlahdella on yliedustus, kun lisäkseni hallituksessa on varsinainen Mattisen-
lahden sukuhaaran jäsen. 
 

VARTIAISTEN suvun tutkimisesta 
 
Vartiaiset perustivat sukuseuran vuonna 1949. Ensimmäiseen kokoukseen kutsuttiin Vartiainen 
nimisiä henkilöitä sanomalehdissä julkaistuilla kutsuilla.  

 
KUVA: Vartiaiset ry perustaminen  
Kiihtelysvaaraseura, Albert Vartiaisen arkisto 
 
 
Seuraan liittyi alusta alkaen myös henkilöitä joiden isät 
tai isoisät olivat vaihtaneet sukunsa käytössä olleet 
sukunimet hienompaan eli muotoon Vartiainen.  
    Aina he eivät muistaneet kertoa lapsilleen, että suvun 
sukunimi on aikaisemmin ollut joku toinen. Tästä on 
sukuseuran arkistossa muistona noin 15 mm paksu 
mustakantinen vihko, johon oli suurin odotuksin aloitettu 
perheen historian selvittäminen. Tutkiminen loppui pari 
sivua myöhemmin, kun jälkeläiselle selvisi sukunimen 
muutos. 

 
Vaikka muutamat sukunimen muuttaneiden Vartiaisten 
jälkeläisistä ovat ottaneet käyttöönsä sukujensa aikai-
semmat sukunimet, niin pääosin jälkeläiset ovat pysyneet 
isiensä käyttöön ottamassa Vartiainen sukunimessä ja 
osa on aktiivisesti toiminut tässä sukuseurassa. 
    Vartiaiset ry:n säännöt eivät koskaan ole vaatineet 
jäsenyyden ehtona kuulumista jonkun määrätyn henkilön 
jälkeläisiin, kuten monissa muissa sukuseuroissa vaadi-
taan.  
    Tästä jäsenyyden väljästä muotoilusta on hyötyä, jos 
sukuseura joskus saisi lahjoituksena tai perintönä jonkin 
verran varallisuutta. Tällöin tulisi ajankohtaiseksi pyytää 
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Verohallintoa nimeämään Vartiaiset ry:n "Yleishyödylliseksi yhteisöksi". Nykyisin verottaja vahtii 
sukuseurojen tilinpäätöksiä tarkoin ja pyrkii verottamaan niitä. 
 Perhetietoja on koko sukuseuran toiminnan ajan saatu sukuun jollakin tavalla kytkeytyneiltä 
henkilöiltä. Vuosikymmenien aikana on ollut monia aktiivisia henkilöitä, jotka ovat keränneet 
tietoja omaa lähisukuaan tai lähiseutuaan laajemmin. 
 Vartiaiset ry:n suvun historian tutkimus oli ensimmäisellä vuosikymmenellä Aarne Vartiaisen 
suunnittelemaa ja suurimmalta osalta hänen siskonsa Elsa Vartiaisen toteuttamaa käytännön 
tietojen keräämistä arkistoista ja seurakunnista.  
 Elsa oli toiminut kansakoulunopettajana Viipurissa ja Helsingissä sekä virkaatekevänä notaarina 
Kouluhallituksessa. Eläkkeelle jäätyään hän oli Helsingissä Valtionarkiston vakituinen asiakas. 
Sukuseuran toimittua muutamia vuosia saatiin rahaa kasattua sen verran, että Elsa saatettiin 
lähettää Savoon keräämään tietoja suoraan Savon seurakuntien virastoista ja lääninhallituksen 
arkistosta, sekä haastattelemaan suvun jäseniä, August Vartiaisen toimiessa oppaana ja Jorma 
Vartiaisen valokuvaajana.  
 Elsa kirjoitti saamansa tiedot pääasiassa lyijykynällä ruutuvihkoihin. Arkistoista ja matkoilta 
palattuaan hän pyrki lajittelemaan tiedot B6-kokoisiin kansioihin. 
 
KUVA: Luikonlahti N:o 6 Apajaniemi. Autonkuljettaja August Vartiai-
nen, emäntä Elsa Vartiainen ja takana isäntä Tauno Vartiainen sekä 
sukuseuran lähettämä Elsa Vartiainen, jolla on kassi täynnä 
kerättyjä sukutietoja. (Kuvaaja Jorma Vartiainen Simpele) 
 
 Elsan kansioiden todellista lukumäärää ei kukaan enää tiedä. 
Tähän mennessä löydettyjä kansioita on 15 kpl. Lisäksi on 
tallessa satoja kansioiden kokoisia sivuja joko yksittäin tai 
jonkin aihepiirin "nipuissa". Eri kokoisia ruutuvihkoja on noin 
50 kpl. Lisäksi muita sukupapereita on satoja, osa langoilla 
sidottuina. Sivuja on tähän mennessä digitoitu 3277 kpl. 
Sukuseuran läppäri oli huollossa keväällä ja Elsan ruutuvihkojen 
digitointi jatkuu syksyllä. 
 Elsan aikana ei Valtionarkistossa ollut kopiokoneita, vaan 
yhtenä virkailijana oli valokuvaaja. Elsan muistiinpanoista 
selviää, että hän otatti valokuvaajalla kuvia tärkeimmistä 
Vartiaisia koskevista asiakirjoista. Näistä valokuvista suurin osa 
on kateissa, vain muutamia kuvia on sukuseuran arkistossa. 
(Katso kansikuvaa.) 
 Sitä kuinka paljon kansioissa olleista tiedoista puuttuu, on mahdotonta arvioida. On ollut 
helpompaa kerätä työpöydälle johonkin aiheeseen liittyviä papereita ja tehdä niistä joku 
yhteenveto tai muu selvitys, mutta sen jälkeen paperit olisi tietysti pitänyt palauttaa niille paikoille 
kansioissa joihin Elsa ne oli aikanaan laittanut.  
 Järjestämistä helpottaisi nyt, mikäli Elsa olisi voinut merkitä sivunumerot kaikkiin papereihin. 
Hän on kyllä sitä yrittänyt, mutta kun hän on löytänyt jotain uutta tietoa, jota on enemmän, kuin 
jollain aiheesta kirjoittamallaan aikaisemmalla sivulla, niin numeroinnit ovat menneet toisinaan 
sekaisin ym. vastaavaa. Valitettavaa on, ettei hänellä ollut tietokonetta käytettävissä.  
 Sukuseura pyrki keräämään erikseen rahoitusta sukututkimusta varten ja sitä saatiinkin 
kohtuullisesti. Mutta Elsan jälkeen suvusta ei löytynyt henkilöä, joka olisi pystynyt jatkamaan 
Valtionarkistossa tietojen keräämistä suvun jäsenistä harrastuksena ja pelkästään valokuva-
kopiointikuluja korvaamalla.  
 Se että jouduttiin turvautumaan historian tutkimuksen ammattilaisiin, aiheutti tuntuvat 
kustannusten lisääntymiset. Uusia tietoja saatiin näin jonkin verran, mutta aiheutuneisiin 
kustannuksiin nähden niukasti. Ammattilaisten käyttäminen lopahti joksikin aikaa, kun Vartiaisten 
Viestiin oli tulossa kirjoitus, jossa suvun jäsenille olisi selvästi kerrottu, ettei mitään hyödyllistä



10 

tietoa saatu uusimmasta tutkimuksesta. Ammattilaisen lähettämä kirje siitä, mitä tulisi tapah-
tumaan jos aiottu kirjoitus julkaistaisiin, johti kirjoituksen sisällön muuttamiseen.  
 Maksulliseen tutkimukseen turvauduttiin uudelleen 1980-luvun puolivälissä. Viimeiset ammat-
tilaisen käyttöön liittyvät tiedot sukuseuran arkistossa ovat puheenjohtaja Osmo Vartiaisen 
välittämät ammattilaisen laskut Nuutti Vartiaiselle, sekä Nuutti ja Tyyne Vartiaisen suoritukset 
sukuseuran pankkitilille. 

 
Veijo Saloheimon täällä 
Kimmelissä viime kerralla 
pitämä esitelmä Vartiaisis-
ta on käsittääkseni pieni 
kooste hänen laajoista 
historian tutkimuksistaan, 
eikä varsinainen tilattu 
tutkimus palkka- ja sosiaa-
likuluineen. 
 
 
 
 
 

 
 Elsa Vartiainen teki useita erilaisia taulukoita keräämistään tiedoista. Taulukkoon hän kirjasi eri 
asuinpaikoille Vartiaisten miesten nimiä ja ne vuosiluvut, joilta löysi nimet ensi kertaa asiakirjoista. 
Naiset merkittiin aikaisemmin asiakirjoihin vain miehensä kuoltua, silloinkin nimettöminä leskinä.  
 Elsan taulukkoon merkitsemät vuodet eivät ole syntymäaikoja, vaan vuosia jolloin kyseinen 
henkilö on maksanut veroja kuninkaan virkamiehille tai ollut muutoin tekemisissä näiden kanssa. 
Pappien kanssa jokainen joutui tekemisiin useita kertoja vuodessa, kuninkaan miesten kanssa 
harvemmin. (Henkilöt ovat siis syntyneet vähintään 20 vuotta aikaisemmin.) 
 Elsa oli tehnyt korjauksia myöhempiin taulukoihin, mutta ne taulukot ovat suppeammilta 
alueilta. 
 Vähitellen nettiin tulee kiinnostavia tiedostoja, mutta harvoista pääsee vielä kiinni muihin kuin 
Elsan keräämiin kirkonkirjatietoihin. Tulevaisuudessa innostuneella tutkijalla on laajasti aineistoa 
käytettävissä erilaisista lähteistä.  
 Seuraavassa  Elsa Vartiaisen taulukoiden henkilöitä, joille löytyy kytkentä sukutiedostossa. 
(Nimet ovat siinä muodossa kuin Elsa on ne kirjannut.) 
 
KARJALA 
Pielisjärvi Nurmijärvi 1638  Peckå  (Påhlsson) 
  1690  Grels 
Liperi Lamminniemi 1641  Hindric, oli isäntänä Lamminniemessä 1641-1645 
  1681  Peter, Pekka Pekanpoika s. 1647 k. 1697, lautamies 1683-96 
Liperi Riihilahti 1681  Eskil isäntänä Riihilahdessa 1681-1693 
  1689  Johan, s. noin 1670 k. 1696 jälkeen Onttola Lehmo 
  1696  Petter, s. 1664 k. 28.2.1744 Riihilahti N:o 9 
Liperi Retunen 1681  Johan asui Retuisilla arvio- ja savuluetteloiden mukaan v. 1681-85 

    mutta tuomiokirjojen mukaan tullut sinne joskus 1670 luvulla 
  1696  Påhl, asui Retuisissa vuodesta 1695, muutti n. 1740 Kortteisille 
Liperi Mattisenlahti 1696  Andt, s. 1669 Liperi k. 2.11.1739 Mattisenlahti 
Liperi Wehkalax 1724  Påhl, s. 1698 k. 1776 Vehkalahti 
Liperi Hirvisaari 1724  Bertill, s. 1697 k. 9.10.1737 Kaavi Hirvisaari 
Liperi Viitaniemi 1724  Anders, s. 1695 Kaavi Jyrinlahti k. 15.3.1755 Kaavi Jyrinlahti 

 
Tyyne ja Nuutti Vartiainen Mikkelissä 
2006 Vartiaisten kesätapahtumassa 

Veijo Saloheimo Joensuun Kimmelissä 
Vartiaisten kesätapahtumassa  v. 2003 
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Yllä esimerkkinä osa Elsan käsin kirjoittamista taulukoista. 
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Suomalainen alppilegenda Aimo Vartiainen täytti 14 pv  

heinäkuuta 90 vuotta. Hän on ensimmäinen alppihiihdon 

olympiakilpailuihin osallistunut suomalainen. 
(osittainen lainaus ja kuva Aamulehdestä) 
 

Suomalainen alppilegenda syntyi keskosena, koki sodan ja pääsi pujottelu-

kilpailun palkinnoksi naimisiin. Rovaniemeläinen Aimo Vartiainen on 

yhdessä Pentti Alosen kanssa Suomen Olympiakomitean ensimmäisen 

alppihiihtäjä. 
 

Aimo Vartiainen on saavuttanut pitkän ikänsä isänsä ohjeella: "Urheile paljon 

äläkä polta tupakkaa tai läträä viinan kanssa". 

 – Kun olin nuori poika, isäni kehotti minua muistamaan elämässäni, että jokainen ihminen on tärkeä. Tätä neu-

voa olen noudattanut sekä urallani että arjessa, kertoo alppihiihtopioneeri Aimo Vartiainen. 

 Lonkkaleikkauksesta toipuminen vaatii rollaattoria, mutta vielä vuosi sitten alppilegendalle kertyi hiihtokilo-

metrejä yli 600. Vartiaisen kädenpuristus on rautainen ja mieli terävä. 

 Hiihtoinnostus alkoi 7-vuotiaana perinteisten Konttisten hiihtokilpailujen voiton myötä. Suuri suunnannäyttäjä 

oli alppimenestys Erkki Penttilä. Penttilä järjesti sotilaspoikien alppihiihtokurssin Ounasvaaralla vuonna 1943. 

Silloin 15-vuotias Vartiainen osallistui kurssille. Vartiaisesta tuli samaisella rinteellä ensin sotilaspoikien mestari 

vuonna 1944 ja pujottelun nuorten Suomen-mestari 1945. 

 – Siitä se alppihiihtoinnostus lähti ja minulle hankittiin sukset. Siihen aikaan ei ollut saatavilla pujottelukenkiä, 

joten jalkineet improvisoitiin tavallisista mäkikengistä. Hiihtohissejäkään ei ollut. Ounasvaaraa tampattiin yhdessä 

laskukuntoon saksalaisten sotilaiden kanssa. 

 Lapin sota ei keskeyttänyt Vartiaisen harrastusta: Hän hakeutui evakkoon Kuopioon, missä hänellä oli mahdol-

lisuus jatkaa harjoittelua Kalpalinnan rinteillä. Menestys Suomessa vei Sankt Moritzin talviolympialaisiin vuonna 

1948 ja vuonna 1950 Aspenin alppihiihdon maailmanmestaruuskilpailuihin. Yksi tärkeimmistä saavutuksista oli 

kuitenkin voitto kotikentällä Ounasvaaran pujottelukilpailuissa 1951. 

  – Anoppini antoi minulle luvan mennä naimisiin heilani Salmen kanssa, mikäli voitto tulisi kotiin. 

 Vuonna 1952 Olympiakomitealta tuli puhelu: Vartiaista pyydettiin osallistumaan Oslon Talviolympialaisiin. 

Elämänsä kunnossa ja uransa huipulla oleva Vartiainen kieltäytyi. Vartiainen oli päässyt tekniseen korkeakouluun 

vuonna 1951. Tuleva puoliso Salme Kokko haaveili jonain päivänä kulkevansa vappukulkueessa teekkarimiehen 

kanssa kantaen kädessään punaista ilmapalloa. 

 – Olin tehnyt kovasti töitä päästäkseni korkeakouluun. Salme oli auttanut minut ylioppilaaksi ja nyt hän oli 

saanut punaisen ilmapallonsa. 

 Menestyksekkäällä urallaan maanmittausinsinöörinä Vartiainen piti kiinni isänsä ohjeesta ”jokainen ihminen 

on tärkeä”. 

 – Halusin työskennellä maaseudun ihmisten hyväksi. 

 Kaavoittaessaan pohjoiseen porotiloja hän vietti pitkiä aikoja paikan päällä ymmärtääkseen poronhoitajien 

elämäntapaa ja todelliset tarpeet. 

 – Kun paliskunnille piti löytää paimentopaikkoja erämaasta, laitoin repun selkään ja lähdin kartoittamaan alu-

etta poromiesten kanssa kädestä pitäen. 

 Alppihiihto ei loppunut uraan valtion virkamiehenä. 1970-luvun alussa Vartiainen alkoi ensimmäisenä Rova-

niemellä valmentaa nuoria alppihiihdossa. Valmennusta oli viisi kertaa viikossa. Vartiainen itse saapui paikalle 

tuntia aiemmin järjestelemään radan laskukuntoon. 

 – Periaatteeni oli, ettei alppihiihtoa opita kirjekurssilla. Valmentajana pidin myös mielessä, ettei niin huonoa 

suoritusta ole, ettei siinä olisi jotain hyvääkin. 

 Viimeisen laskunsa Vartiainen laski 80-vuotiaana. Hän kiittää pitkästä iästään ja menestyksekkäästä urastaan 

päivittäistä urheilua. 

– Kilpaurheilu on antanut minulle sisukkuutta. Hiihtolenkeillä sydän pumppaa aivoihin verta. 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Aimo Vartiainen kuuluu Kaavin Jyrinlahden Antti Vartiaisen jälkeläisiin (Vartiaisten Vaiheita III). Hänen vuotta 
vanhempi veljensä oli sukuseuramme edesmennyt esimies ja hallituksen puheenjohtaja Osmo O.E. Vartiainen. 
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KALAKAUPPIAS VÄLILLÄ POISSA TORILTA 
 

Uusi lehti on kääntymässä Ilomantsin torin ”katukuvas-
sa”, kun kala- ja leivontakauppaa reilun 22 vuoden ajan 
tehnyt Seija Vartiainen pääsee nauttimaan ansaituista 
eläkepäivistään. 

Perjantaipäivä on varsin 
vilkas, ja tuon tuostakin 
keskustelu keskeytyy, kun 
hän palvelee asiakkaitaan. 
Puoliso Silvo on hyvänä 
apulaisena. 
- Perjantaisin Silvo on ka-

verina, kun on niin vilkasta, ettei oikein yksin pärjää. 
Keväällä Seija Vartiainen jäi eläkkeelle, mutta on kui-
tenkin ollut torilla kolmena päivänä viikossa, kuten 
viimeiset kolme vuotta. Ensi viikosta lähtien hän on 
lomalla aina joulukuun alkupäiviin saakka. 
- Joulun alla palaamme tekemään kauppaa, hän lupaa. 
Ensi kevään aikana hän tekee päätöksen, mitä tekee 
seuraavana kesänä. 
- Jollain tavalla varmaankin tulen kesän aikana torilla 
olemaan. Onko se päivä, kaksi vai kolme viikossa on 
vielä mietinnässä. Katsotaan, miten hyvin sitä alkaa 
kotona viihtyä, hän naurahtaa ja jatkaa, että omakoti-
talossa riittää kyllä tekemistä. 
 Palvelualalla ja tiskin takana Seija Vartiainen on viih-
tynyt 47 vuoden ajan. 
- Tohmajärvellä kävin myyjäkoulutuksen ja olin siellä 
töissä pari vuotta. Sitten menin Vantaalle, jossa viih-
dyin vain kaksi vuotta. Ilomantsissa olin Kurvisen kau-
passa 17 vuotta ja sitten tulin tähän torille. 
 

Paikallisia tuotteita 
Myynnissä olevat leivonnaiset tulevat torille Taukoher-
kusta, Eeva Karttuselta sekä Viipukan leipomosta. Lähi-
seudun kalaa on tarjolla, jos paikalliset ammatti-
kalastajat ovat sitä vaan pyyntöihinsä saaneet. Lohi 
tulee tukkumyynnin kautta Ahvenanmaalta. 
 Kalakaupan vakioasiakkaat ovat huolissaan, mistä 
he jatkossa saavat maistuvat savukalat sekä leivonnai-
set. 
- Jatkajaa ei kyllä ole tiedossa. Olen tästä joidenkin 
kanssa puhunut, mutta halukkuutta ei tunnu olevan. 
Kovalla työllä tästä saa leivän. Työpäivään kuuluu pal-
jon muutakin kuin torilla oloaika. Päivän päätteeksi 
Vartiaiset perkaavat, fileoivat, savustavat ja graavisuo-
laavat kalat. 
- Tekemistä kyllä on, kalakauppias myöntää asiakkaalIe 
vastuurahoja ojentaessaan. 
   
  Pogostan Sanomat 12.10.2017 
  MERVI NEVALAINEN

Kesäkuun 4 päivä sai ainakin kaksi sukuun  
kuuluvaa ylennyksen Puolustusvoimissa. 
 

Yliluutnantti Tatu Pekka Olavi Vartiainen, Rannikko-
prikaatista, kapteeniluutnantiksi. 
 

(Varmaa yhteyttä ei ole, mutta sukutiedostossa on Tatu 
Vartiainen s. 1974. Isä on Tapio Olavi s. 1948 ja isoisä oli 
Niilo Olavi s. 1915, luultavasti Västinniemen sukuhaaras-
ta.) 
 

Yliluutnantti Mari Johanna Liisanantti, Sotilaslääke-
tieteen keskuksesta, kapteeniluutnantiksi. 
 

(Marin sukutiedot ovat III kirjan Jyrinlahden Antti Vartiai-
sen jälkeläiset Taulussa 206 sivu 63.) 
______________________________________________________ 
 

Tuomas Vartiainen siirtyy lainalle  
Hermekseen 
28.09.2017/Sami Kemppainen, Jatkoaika 
 

Kärpät lainaa 21-vuotiaan Tuomas Vartiaisen kahden 
ottelun ajaksi Kokkolan Hermekseen. Kiekko-Laserin 
kasvatti on pelannut aiemmin Mestistä Hokissa. 

_________________________________________ 

 

Virkamiehet eivät ole lobbareita 
15.10.2017: JUHANA VARTIAINEN KOMMENTOI 

 

Eduskunnan vierailijalistojen julkistamisen yhteydessä 
on puhuttu yleisesti kansanedustajiin kohdistuvasta 
lobbauksesta. Termi on lainattu anglosaksisesta kes-
kustelusta. Sana lobby on alun perin tarkoittanut 
rakennuksen aulaa, ja tässä tapauksessa sillä tarkoite-
taan päättäjiin kohdistuvaa suostuttelua. Korvaani 
särähti, kun sanaa lobbaaminen käytettiin muitta mut-
kitta myös virkamiehistä, jotka valistavat kansan-
edustajia ja ministereitä omien toiminta-alojensa 
asioista. (Osalainaus blogikirjoituksesta.) 

____________________________________________________________ 

 

23.11.2017 / 19:00 / Santa´s Hotel Tunturi,  
Saariselkä 

 

Monipuolinen ja vahva tulkitsija Laura Voutilainen 
tarjoaa Kaamosjazzien yleisölle aivan ainutkertaisen 
kattauksen Varre Vartiaisen Quartetin kanssa. Kuu-
lemme Lauran ohjelmistoa uudelleen jazzin henkeen 
sovitettuna vain tätä ilta varten.  
Tomi Varre Vartiaisen sähäkkä groove-kitarointi 
on tullut tutuksi useiden jazz- ja rock-yhtyeiden ri-
veistä sekä monien tv-ohjelmien studioyhtyeistä. 
Illallistarjoilu alkaa klo 19.00 ja konsertti klo 21.00. 
Lippu 55 € sis. 2-ruokalajin illallinen, konsertti istumapai-
kalla ja narikka. Lippu 30 € sis. konsertti seisomapaikalla ja 
narikka. 
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XVIII Kuulutko Sukuuni 7.-8.10.2017 Vantaalla 
 

 

 

Sukuseurojen Keskusliiton (SSK:n) syyskokous pidettiin 7.10.2017 Matias Erosen toimiessa puheenjoh-

tajana ja Eine Kuisminin ollessa sihteerinä. Sääntöjen mukaiset asiat käsiteltiin nopeasti ja yksimielisesti. 

  

Jäsenmaksu SSK:lle pienemmille sukuseuroille, jollainen Vartiaiset ry:kin on, pysyy edelleen 190 euro-

na. 

 Toimintasuunnitelmassa vuodelle 2018 ”Jäsenseurojen edunvalvonta” -kohdassa Matias Eronen ker-

toi ennen kokousta keskustelleensa kolmen eri sukuseuran edustajien kanssa vaikeuksista, joita 

paikallisten verottajien harkintavalta on aiheuttanut sukuseuroille. Seuranneessa keskustelussa toivottiin 

verohallinnolta vähintään yhtenäisiä ohjeita paikallisille verotoimistoille, siitä miten sääntöjen mukaan 

toimivia sukuseuroja pitää veroasioissa käsitellä. 

 Nyt veroasia kirjattiin muodossa ”Sukuseurojen verokohteluun pyritään vaikuttamaan periaatteella: 

sukuseurat ovat yleishyödyllistä toimintaa. Hallituksen keskuudestaan nimeämät henkilöt valtuutetaan 

edelleen toimimaan asian edistämiseksi.” 

 Taloussuunnitelmaa vuodelle 2018 käsiteltäessä Matias Eronen kysyi, paljonko kustannukset ovat 

yhtä Sukuviesti-lehden kappaletta kohden. Selvää vastausta kysymykseen ei saatu, ainoastaan lehteä var-

ten budjetoitu kokonaissumma 25 500 euroa, ilman tietoa suunnitelluista painosmääristä. Keskustelu 

aiheesta kääntyi paperilehden tarpeellisuuteen ja paremmuuteen. Sukutilaisuuksissa, kirjamessuilla ja 

muissa yleisötilaisuuksissa jaettavat Sukuviestit ovat eniten kiinnostusta herättävää materiaalia. 

 Vartiaisia ei edelleenkään valittu keskusliiton hallitukseen, koska meillä ei ole viimeaikoina ollut pä-

teviä vapaaehtoisia henkilöitä, joita voisimme asettaa ehdokkaiksi. 

 Suomen Sukuhistoriallisen yhdistyksen (SSHY:n) jäsentapaamisen vilkkain keskustelu käytiin hauta-

kivien valokuvista. Osa haluaa yhdistyksen sivuille kuvatiedoston hautakivistä, mutta yhdistyksen 

puheenjohtaja Sami Lehtonen torjui ehdotuksen. Suomen Sukututkimusseuran sivuilla on hautakivi-

tiedosto, joten on voimavarojen tuhlausta tehdä samaan tarkoitukseen kilpaileva kuvatiedosto. 

 SSHY:n palvelimille on tallennettu runsaasti hautakivien kuvia ja varapuheenjohtaja Eija Liitiäinen 

laittaa niitä facebookin hautakivitiedostoon. Sukututkimuksen kannalta on tärkeää että mahdollisimman 

kattavasti kuvattaisiin hautakiviä, koska seurakunnat ovat ruvenneet yhä yleisemmin poistamaan vanhoja 

hautakiviä. 

 Kirkonkirjojen digikuvauksia on suoritettu jo yli sadan seurakunnan arkistoissa. Kuvauksen kohteina 

ovat yli 100 vuotta vanhemmat kirjat. Kuvaukset pyritään kohdistamaan sellaisiin aineistoihin, joita ei ole 

kuvattu mikrofilmeille tai joiden laatu ei ole kohtuullinen. Jäsenten toivomukset kuvausjärjestyksestä 

huomioidaan. Toiminnanjohtaja Kari-Matti Piilahti hoitaa neuvottelut kuvauksista seurakuntien kanssa. 

Jotkut seurakunnat eivät anna kuvata vanhoja kirjoja. 

 Yhdistys hankkii laitteistot kuvauksia varten ja järjestää tarvittavan käytännön opastuksen. Laitteis-

toja on eri puolilla maata. Sitä mukaan, kun vapaaehtoisia kuvaajien määrä lisääntyy, laitteita hankitaan 

lisää. SSHY:n kuvatiedostoissa on yli 6 miljoonaa kuvaa asiakirjoista. 

 Yli 125 -vuotta vanhemmat rippikirjat ja muita kirkonkirjoja on kaikkien vapaasti käytettävissä. 100 – 

125 vuotta vanhojen asiakirjojen kuvat ovat 17 € vuodessa maksavien jäsenten katsottavissa (liittymis-

maksu 10 €).  Jäsenmaksutulot olivat vuonna 2016 yli 211 000 euroa, jossa oli lisäystä vuodesta 2015 yli 

17 000 euroa. 

 Yhdistyksen kuvatiedostot ovat omilla palvelinkoneilla luotettavissa isoissa konesaleissa vuokralla eri 

puolilla maata. Laitteistoja uusitaan ja laajennetaan lähes vuosittain, joten kuvatiedostojen käytössä ei 

ollut ongelmia kuten SSS:n Hiskissä ja Kansallisarkiston digiarkistossa. 

 Kuvatiedostojen hakemistojen tekoon tarvittaisiin lisää vapaaehtoisia, jotka tutkisivat oman alueensa 

kuvia ja kirjoittaisivat hakemistoon kuvista tunnistamansa talot, sukunimet tai muut sukututkijoita helpot-

tavat tiedot. 

 

M.A. 
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