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

Palstalla kerrotaan myös sukuseuran kuulumisia ja tiedotuksia. 
 

 

Vartiaiset ry:n sääntömääräinen vuosikokous 
 

Varsinainen sukukokous järjestetään Outokummussa 
hotelliravintola Kummussa (Asemakatu 1) 

lauantaina 28.8.2021 klo 12.00 – 13.30. 
Sukuseura tarjoaa kokouksessa kahvit ja kahvileivät (€ 7,50/hlö). 

  

Kokouksen jälkeen on järjestetty mahdollisuus osallistua yhteiseen opastet-
tuun kierrokseen Outokummun Vanhalla Kaivoksella (Kaivosmuseo ja 

Museotunnelit) klo 14.00 - 16.00. Sukuseura maksaa opastuksen (€ 118,00), 
mutta osallistujat maksavat itse pääsyliput (€ 4,00/hlö). Lisätietoja sivulla 5. 
  

Klo 18.00 on mahdollisuus osallistua yhteiseen päivälliseen hotelliravintola 
Kummussa (päivällismenu hintatietoineen sivulla 5). 
 

Hotelliravintola Kumpu tarjoaa majoitusta seuraavasti: 2hh € 78,00/yö ja 1hh 
€ 62,00/yö, aamiainen sisältyy hintaan. Sukuseuralle hotelli pitää useita huo-

neita varattuna 8.8.2021 saakka, johon mennessä osallistujien huone-
varaukset on siis hyvä tehdä (viitteellä Vartiaisten sukuseura).  
 

Varaukset: 
• puhelimella numeroon 050 339 5561 (arkisin klo 9 -15 myös  

    numeroon 044 7559 223) 
• netin välityksellä www.hotellikumpu.fi 
    (matkailu@outokummunkaupunki.fi). 

 
Sukukokoukseen osallistuvia pyydetään ystävällisesti ilmoittautumaan 
21.8.2021 mennessä sähköpostiosoitteeseen: antti.s.vartiainen@gmail.com 

(tai muutoin saattamaan osallistuminen sukuseuran hallituksen puheenjohta-
jan tietoon).  

 
Osallistumisesta yhteiseen päivälliseen pyydetään ilmoittamaan erikseen. 

 

 

HUOM.  
MUISTATTEHAN maksaa jäsenmaksunne.  
Emme lähetä erillistä maksulomaketta. 
Tiedot ovat lehdessä, jossa kerrotaan vuosi-
kokouksesta ja siellä tehdyistä päätöksistä. 
Tiedot ovat myös lehden takakannessa. 

 

KANSIKUVA 
Kuvassa viereisen kirjoituksen tekijä keskellä sisarus-
tensa välissä vuoden 1942 keväällä. 

VARTIAISTEN ISÄNNÄNVIIRI 
 

Uusia isännänviirejä on nyt tilattu ja ne saapuvat 
meille viimeistään kesä-heinäkuun vaihteessa.  
Tilaukset Kristiina Koskivaaralle (yhteystiedot 
ovat lehden takakannessa). 
Viirin hinta on 110,00€ kappaleelta ja siihen 
lisätään lähetyskulut.  
Muistattehan ilmoittaa tarkat yhteystietonne. 

http://www.hotellikumpu.fi/
mailto:matkailu@outokummunkaupunki.fi
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80 vuotta sitten  -  pikkupojan muistikuvia Jatkosodasta 
 

 

 

Kolme ja puolivuotias poika seisoo kansakoulun ulkoportaiden alimmalla askelmalla ja katselee 

portaikon eteen kokoontuvia sotilaita. Yksi sotilaista kysyy pojalta, että mikäs sotilas sinä oikein olet, 

kun päälläsi on esiliina? Poika ymmärtää kiusoittelevan kysymyksen tarkoituksen, pyörähtää ympäri ja 

pujahtaa koulurakennuksessa olevaan kotiinsa sipaisten mennessään esiliinan käsiinsä ja työntää liinan 

keittiön puuhellaan. Takaisin tarkkailupaikalleen portaille hän ennättää samaan aikaan, kun hänen isänsä, 

30-vuotias koulun johtajaopettaja ja Puolustusvoimain liikekannallepanossa koulun alueella perustetun 

kenttätykistöpatterin patteriupseeriksi määrätty reservin vänrikki, aloittaa portailta käskynannon marssi-

valmisteluista. 

 Illan jo hämärtyessä yöksi poika seuraa äitinsä ja sisarustensa kanssa keittiön ikkunasta, miten  

pihakentälle ryhmittynyt patteri lähtee liikkeelle ja kääntyy koulun portista maantielle idän suuntaan. 

Näyttävin osa marssiosastosta ovat patterin neljä tykkiä, joita kutakin vetää kuuden hevosen valjakko. 

Haikeus täyttää pikkupojan mielen. Isä on mennyt ilman, että vanhemmat olisivat mitään puhuneet hänen 

tulostaan takaisin kotiin. Nukkumaan mennessä tulevat jo kyyneleet silmiin, kun sitä sinisellä kissan  

kuvalla koristeltua esiliinaakaan ei ollut enää otettavissa lohdutukseksi tyynylle oman posken vierelle. 

Katumuskin hiukan kaikertaa: miksi pilkan kohteeksi joutunut esiliina pitikin ihan polttaa. 

 Edellä kerrottu on tämän kirjoittajan varhaisin ajoitettavissa oleva tarkka muistikuva lapsuudesta. 

Isäni on noina päivinä aloittamaansa ”Sotapäiväkirjaan” tehnyt seuraavat päivämerkinnät: 

  

 ”17.6.41 klo 13.10 soitti Väätäinen Jyriltä ja käski tulla sinne heti. Sain ”listan” käteeni ja läksin 

Kalattoman koululle, jossa ptrin kokoaminen alkoi. Siinä hommassa meni kolme vuorokautta niin  

tarkkaan, että vaimokin unehtui.  

 20.6. klo 0.55 ptri marssi johdollani Sysmäjärven asemalle, jossa tapahtui lastaus ja heti lähtö.  

Klo 7.45 saavuimme Kaltimon asemalle, jossa tapahtui purkaus ja sieltä marssi Pielisjoen yli majoitus-

paikkaan.” 

 (Kenttäarmeija ryhmittyi aluksi puolustukseen itärajalle sekä Hangon vuokra-alueen vastaiselle  

rajalle. Laivaston päävoimat ylittivät Ahvenanmaan demilitarisoidun vyöhykkeen rajan ja Ahvenanmaan 

saarten linnoittaminen aloitettiin heti Saksan hyökättyä liittolaistaan Neuvostoliittoa vastaan 22.6.1941. 

Viitaten erityisesti Neuvostoliiton ilmavoimien voimakkaisiin pommituksiin Suomea kohtaan pää-

ministeri J.Rangell totesi Eduskunnassa 25.6.1941 maan olevan sodassa. Presidentti Risto Rytin mukaan 

Suomi sopeuttaa sotatoimensa Saksan hyökkäyksen kanssa, mutta käy kuitenkin Saksaan nähden  

erillissotaa Neuvostoliittoa vastaan. Yleisesti hyväksytyksi tavoitteiksi omille toimille valtiojohdossa 

nähtiin Neuvostoliiton Talvisodassa (30.10.1939 – 13.3.1940) Suomelta riistämien alueiden takaisin  

valtaaminen. Ylipäällikkö, sotamarsalkka Mannerheim teki 27.6.1941 päätöksen hyökkäyksestä  

Laatokan koillispuolelle, ja kenraaliluutnantti E. Heinrichsin johtama Karjalan Armeija aloitti nämä  

sotatoimet 10.7.1941.) 

 

 Kotielämäämme Outokummun Kalattomalla sota tunkeutui aika ajoin ilmavaarasta varoittavana  

hälytyssireenin äänenä, joka kuului 2,5 km:n päästä Outokumpu Oy:n kuparikaivokselta, jonka kaivos-

torni näkyi koulumme yläkerran ikkunoista. Välttyäkseen kaivoksen suojaksi ryhmitetyn ilmatorjunta-

tykkijaoksen tulitukselta neuvostoliittolaiset pommikoneet lähestyivät kaivosaluetta matalalennossa,  

ja kun valkoiseksi rapattu uudehko koulumme oli Outokummun keskustan itäpuolella ainut näyttävä kivi-

rakennus, niin paikkakunnalla ajateltiin pommikoneiden saattavan pudottaa pomminsa jo koulumme 

päälle – joko erehdyksessä tai välttyäkseen tulemasta ammutuksi alas. Niinpä kuultuamme hälytys-

sireenin äänen juoksimme koko perhe kiireisesti ulos ja muutaman sadan metrin matkan harvapuisen 

mäntykankaan halki suon reunan matalakasvuisen pensaikon suojaan.  

 Muistan, että kerran, kun taas makasimme pensaikossa mukaan ottamiemme filttien päällä suo-

pursujen tuoksussa, kuulimme pommikoneen mahtavaksi paisuvan jyrinän ja näimme koneen tulevan 
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suoraan yllemme niin matalalla lentäen, että erotin pommikoneen lentäjän pään ja kasvot koneen ikku-

noiden läpi. Lentokoneen keula ikkunoineen toi tuolloin mieleeni sudenkorennon pään. Näky säilyi 

järkyttävyydessään kirkkaana mielessäni vuosia. 

 Onneksemme Outokumpuun kohdistui pommituksia hyvin harvakseen, eikä koskaan monien  

koneiden voimalla. Olisikohan tähän ollut vaikuttamassa myös toimintatavat Talvisodassa, jolloin  

neuvostolentäjät oli ohjeistettu olla pommittamatta tehtaita, sillä nämä oli määrä saada ehjinä miehittäjän 

käyttöön sodan jälkeen. Outokummun koskemattomuudesta oli lisäksi sovittu erikseen Saksan kanssa. 

Niinpä Talvisodan aikana Outokumpua ei pommitettu ollenkaan. 

 Pommikoneen lentäjä jäikin sitten ainoaksi sodan aikana näkemäkseni neuvostosotilaaksi, vaikka 

sotavuosien aikana itse monta kertaa luulin toisin. Sillä me pojat olimme näkevinämme piiloutuneen  

desantin paikassa jos toisessakin. Onneksi nämä havaintomme osoittautuivat aina vaarattomiksi  

kohteiksi, vaikka joitakin desanttien pudotuksia lähiseuduilla tapahtui, ja joitakin heistä saatiin kiinnikin.  

Desantit kummittelivat kyllä usein öisissä painajaisunissani. Mutta kauhistuttavin ilmestys niissä oli  

koulumme ympärillä lentelevä vihollisen lentokoneen ja sudenkorennon risteytys! 

 Riemullisimpia, mutta harvinaisia tapahtumia olivat isän kotilomalle tulot. Myös rintamalta 

 lähetettyjen kirjeiden avaamiset olivat jännittäviä hetkiä. Jos kirje oli paksu, tiesimme odottaa, että sieltä 

putoaisi pöydälle nuottipaperille kopioituja ”schlagereiden” nuotteja. Sillä isä toimi asemasotavaiheen 

aikana Syvärin takana oman tehtävänsä ohella patteriston valistusupseerina ja joutui järjestämään myös 

viihdetilaisuuksia, joissa musiikilla oli suuri osuus. Kotona kokoonnuimme usein iltaisin kuuntelemaan 

äidin taitavaa pianonsoitantaa – myös kirjeitse saaduista nuoteista soitettua. 

 Talonpojan tyttärenä äitimme oli myös käytännön järjestelykykyinen perheenhuoltaja, joten muisti-

kuviini sota-ajalta ei liity totaalinen ruuanpuute, mutta kylläkin ainainen ruuan niukkuus taloudessamme. 

Juhlahetki oli, kun omalle kohdalle sattui vuoro nuolla kaupasta ostetun irtovoin käärepaperi!   

Jouduimme elämään varmaankin täysin korttiannosten varassa, sillä äidin kotitalo oli kaukana Petäjä-

vedellä, eivätkä vanhempamme olleet ennättäneet saada muualta muuttaneina vahvaa paikallista 

sosiaalista turvaverkkoa. Jostakin äitini onnistui hankkimaan saksalaisen rauta-, vitamiini- ja hiven-

ainelääkepullon silloin, kun olin aliravittuna sairastunut ja kovin heikkona. Pullon sisältämää lääkettä 

kutsuin ”tiikerinvereksi” pullon etiketissä olleen tiikerinkuvan ja lääkkeen värin mukaan. Lääke äitini 

mukaan pelasti silloin henkeni. 

 Toisenlainen hengenlähdön vaara oli ammusleikeissämme. Koulumme alueella majaili pitkään  

selustaportaan autokomppania, jonka autojen lavoilta ”evakuoimme” tilaisuuden tullen tavaraa niin,  

että pari vuotta vanhemman Eero-veljeni kanssa meillä oli piilossa oma puinen ammuslaatikko ja siinä  

runsaasti kiväärin- ja konepistoolin patruunoita. Muutaman kerran laitoimme metsään pienen nuotion  

ja mentyämme makuulle lähimpien mäntyjen suojaan heittelimme sieltä patruunoita nuotioon ja  

ihastelimme sitten pamahdusääniä sekä luotien ja hylsyjen napsahtelua puiden runkoihin. Vaikka jännää 

olikin, ymmärsimme itse tämän leikin turhan vaaralliseksi. Patruunavarastomme toki säilytimme varmaan 

rauhan tuloon saakka.  

 Kesällä 1944 aloimme nähdä maantiellä Karjalan evakkojen muuttokuormia, joista muutama päätyi 

kyläämme. Heinä- ja elokuun vaihteessa kuulostelimme kaukaista jyminää idästä. Tiesimme, että Ilo-

mantsissa oli käynnissä kovat taistelut. Oli suuri helpotus, kun saatiin lopulta tieto vihollisen pysäyttä-

misestä ja työntämisestä Ilomantsista takaisin rajan toiselle puolelle. 

 Sotatoimien päättyminen Neuvostoliiton vastaisella rintamallamme syyskuun puolessavälissä ei ole 

jättänyt muistiini mitään erityistä, mutta sitä selvemmin muistan sen kauhistuttavan pitkän, tuhansien 

neuvostoliittolaisten sotavankien rivistön, joka pari viikkoa myöhemmin marssi maantiellä koulumme ohi 

kotimaataan kohti. 

 Perheellemme sota-aika käytännössä päättyi marraskuussa 1944, kun isä kotiutui. Oman opintieni 

olin silloin jo aloittanut koulussamme samana syksynä. 

 

 

Antti Vartiainen 
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Hotelliravintolan päivällismenu 
 

Alkuun 
Juustosalaatti ja talonleipä 7,50€ (VL) 
saa myös G 
 

Pääruokavaihtoehdot 
Voissa paistettua Pyhäselän kuhaa ja 
valkoviinikastiketta 21,90€ (VL) 
saa myös G 
 

Juustomestarinhärkää. Juustokuorrutettua 
naudan ulkofilettä 21,90€ (G, VL) 
 

Juustokuorrutettu Ratatouille täytteinen 
kesäkurpitsa 21,90€ (G, VL) 
 

Annoksiin lisukkeina lankkuperunaa,  
savumajoneesia ja kasviksia 
 

Jälkiruoka 

Marjapiirakka 6,60€ (VL, myös G) 

 

Menu alku-, pää- ja jälkiruoka yht. 24,50€ 

 

G=gluteiiniton, VL=vähälaktoosinen 
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JUTUSTELUA  
 

Olen silloin tällöin ilmoittanut päätoimittaja Arja Melartinille kokevani huonoa omaa tuntoa siitä, etten 

ole viime vuosikymmeninä olevinaan ehtinyt olemaan mukana sukuseuramme aktiivitoiminnassa. Arja 

sanoi, että nyt saan paikata sitä kirjoittamalla jotain Vartiaisten viestiin. Aihetta hän ei antanut eikä raa-

meja rajannut. Siispä minä vaan jutustelen. Katsotaan mitä tästä tulee. 

 

MISTÄ SITÄ OLLAAN KOTOISIN 

Olen yhdeksättä, suoraan alenevaa sukupolvea Kaavin Jyrinlahden Vartiaisia. Tämä sukuhaara alkoi 

vuonna 1695 syntyneestä Antti Vartiaisesta ja hänen puolisostaan Katariinasta, os. Tolppanen. Täsmälli-

set tiedot Antti Vartiaisen esi-isistä puuttuvat, mutta vahva olettamus on, että lähtökohtana ovat Savon 

Maakirjoihin v. 1565 merkityt Tavisalmen hallintopitäjän neljänneskunnan II kymmenyskunnassa asuvat 

Bengt ja Joan Vartiainen. Siis Muuruveden Västinniemessä sijaitseva Lautalan kartano, joka on säilynyt 

saman suvun hallussa Aulis Ojan tutkimusten mukaan vuodesta 1565 alkaen. Kartanoa kohtasi suuri on-

nettomuus 1900-luvun alussa, kun kalastusmatkalla talon kolme poikaa hukkui. Talon tytär, Anna Helena 

Matintytär meni naimisiin Olli Heikkisen kanssa ja niin sukunimi muuttui. 

 

MUSTASTA METSÄSTÄ MAAILMALLE 

Esi-isieni ja esiäitieni syntymäpaikat ovat vuosisatoja olleet samoilla seuduilla. Mitäpä sitä kauas kotoaan 

lähtemään. Kaavin Jyrinlahti, Viitaniemi, Säyneinen, Vehkalahti, Niinivaara ja Hirvisaari sijaitsevat 

Koillis-Savossa. Ne kuuluivat aikoinaan Suur-Liperiin, välillä Kaaviin, Säyneiseen ja Juankoskeen. Ny-

kyisin suurin osa näistä maisemista on Kuopion kaupunginosia. 

 Isäni Reino Antero (s. 1921) raivasi rintamamiestilan Kaavin Sivakkavaaran Rovevaaraan. Mustaan 

metsään, aivan kuten hänen isänsä, minun ukkini Antti Vartiainen (s. 1891) Vaikkojoen varrelle Kaavin 

Niinivaaraan. Isä Reino rakensi kirvesmiehenä taloja, teki puuseppänä huonekaluja, suksia ja rekiä, täyt-

teli veroilmoituksia, lippasi naapurinmiesten tukat, myi valokuvasuurennoksia, toimi kansakoulussa 

puutyöopettajana ja jakeli sosiaalilautakunnan jäsenenä sosiaalikuponkeja. Kaiken tämän hän teki hoita-

essaan pienviljelystilaa yhdessä äitini Fanni Marian (s. 1924) kanssa. 

 

SUKUPÄIVILLÄ 1979 HÄIVÄHDYS HISTORIAA 

Vartiaisten sukujuhlien 1979 aikana teimme laivaristeilyn Västinniemen Lautalaan. Vanhan sukutalon 

nuori isäntä Matti Heikkinen rakensi tuloamme varten laivalaiturin lähelle Västinniemen kärkeä. Laituri 

oli samoilla paikoilla, johon ”Köyhän Matin” eli Matti Matinpojan omistamat höyrylaivat olivat aikoi-

naan pysähtyneet. Hänen aikanaan 1852-1900 kartanon tilukset lienevät olleen suurimmillaan, noin 3700 

hehtaaria. Savon paikallishistoria tuntee Matti Matinpoika Vartiaisen suurena hyväntekijänä ja lähim-

mäistensä auttajana, filantrooppina. Lautalan kartanosta ajoimme tilausbusseilla Riistaveden Vartialaan, 

jossa vietimme makoisan rantakalaillan Elina ja Yrjö Vartiaisen vieraana. Tämäkin tila on ollut saman 

suvun hallussa jo 1600-luvulta alkaen. Samoilla 1979 sukupäivillä saimme kuulla myös kolmannen, 

1600-luvulta peräisin olevan Vartiaisten sukutilan vaiheista. Siilinjärven Toivalan Vanhan Vartialan van-

ha isäntä Aari Vartiainen kertoili sotamarsalkka, kreivi Johan August Sandelsin asuneen Suomen sodan 

aikana useita kuukausia Vanhassa Vartialassa. Sieltä käsin hän karkotti viholliset Savosta. Perimätieto 

kertoo, että Sandels asui talon toista päätyä, jonne talonväestä sai mennä vain nuori emäntä. Nämä 1979 

sukupäivät jäivät lähtemättömästi mieleeni. Uskon että näin kävi myös noin sadalle sukupäivien vieraalle. 

Sukumme esimies Ilmari F. Vartiainen teki valtavan työn sukupäivien onnistumiseksi. 

 

KUSTAA VAASA HÄVITTI OSAN SUOMEN HISTORIASTA 

Arkistotutkimuksiin perustuvan Aarne Vartiaisen kirjan Vartiaisten vaiheita 1500-luvulta lähtien näyttää 

siltä, että sukumme alkujuuret ovat Suomenlahden perukoilta ja Karjalan kannakselta, Vuoksen vesistön 

varrella sekä Koiviston ja Jääsken pitäjissä. Sukunimemme perusteella esi-isämme saattoivat toimia varti-

joina Viipurin linnassa. Olimme Ruotsin suurvaltapolitiikkaan kuuluneen Savon asuttamisen seurausta. 

Me emme tietenkään olleet ensimmäisiä asukkaita Savossa. Täällä oli asuttu jo tuhansien vuosien ajan. 

Kustaa Vaasan antaman ukaasin mukaan suomalaisten aikaisempi menneisyys ja muinaisuus piti hävittää 
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eikä sitä saanut kerätä talteen. Hän oli sitä mieltä, että vanhan todellisen historian tietäminen on Suomen-

kansalle turmiollista. Vanhan kansantiedon ja historian kerääminen pysähtyi sadoiksi vuosiksi. Vasta 

1800-luvulla Elias Lönnrot käveli kokoon Kalevalan. Juha Hurme on kirjassaan Suomi (2020) sitä mieltä, 

että Suomen vanha tietokanta eli kansanrunous on jopa 10 000 vuoden takaa. Siis vanhempi kuin Gilga-

mes, Veda, Ilias, Vanha Testamentti ja Doedejing.  

 Indologian professori ja maailman johtavia indus-kirjoituksen asiantuntijoita edustava Asko Parpola 

sekä hänen veljensä, maailmankuulu kielitieteilijä, assyriologi Simo Parpola ovat löytäneet nykyhistoriaa 

mullistavia yhteyksiä sumerilaisen ja suomalais-ugrilaisen kieliryhmän välillä. 

 Valloittaja on aina kirjoittanut historian mieleisekseen ja niin se tulee todennäköisesti aina tekemään. 

Kuten vanha sananlasku (putinilainen?) sanoo, historia täytyy tuntea osatakseen sitä väärentää. 

 

ASUTTIIN SITÄ AIKAISEMMINKIN 

Suomenniemellä on ollut asutusta tuhansien vuosien ajan, aina jääkauden loppumisesta alkaen. Monien 

tutkijoiden, kuten kielitieteilijä, fonetiikan professori Kalevi Wiikin mukaan he ovat puhuneet turanilai-

seen/uralilaiseen kieliperheeseen kuuluvaa suomalais-ugrilaista kieltä. Kustaa Vaasan aikana histo-

rioitsija ja kartografi Olaus Magnus julkaisi v. 1539 Venetsiassa ensimmäisen Pohjoismaita kuvaavan 

kartan, Carta Marinan. Kartassa lukee Suomen kohdalla FINLANDIA-VEL FINNINGIA OLIM 

REGNUM eli Finlandia, muinainen kuningaskunta. Joistakin Suomessa julkaistuista kopioista teksti on 

jostain syystä häivytetty. Rooman valtakunta oli suurimmillaan 180-luvulla. Silloin Ruotsista ei ollut tie-

toakaan. Silloin finnit asuttivat Skandinaviaa ja Pohjois-Eurooppaa. Ruotsi inkarnoitui maailmankartalle 

vasta 900-luvulla Tukholman ja Skånen välillä olevana pienenä plänttinä. Kalevi Wiik totesi television 

haastattelussa, että hän ei olisi virassa ollessaan uskaltanut julkaista tutkimuksiaan suomalaisten ja eu-

rooppalaisten juurista. Ruotsalaisuuden kyllästämä Turun Yliopisto olisi saattanut hänet jopa erottaa. Ja 

tätä tapahtui vielä 2000-luvulla. 

 

KOLONIALISMIA? 

Savon asuttamisen yhteydessä osa aikaisemmista asukkaista joutui väistymään pakolla tai vapaaehtoises-

ti. Kirjassa Vartiaisten vaiheita 1500-luvulta alkaen on asukkaiksi lueteltu paljon nykyisiä kolttasukuja, 

kuten Gauriloff, Semenoff, Feodoroff, Sverloff ja Ofanasionoff. Sattumaa tai ei, mutta vaimoni Antonina 

Niinan vanhemmat Nikolai Gauriloff ja Maria os. Sverloff olivat Petsamon Suonikylän alueella syntynei-

tä kolttasaamelaisia. Olen joskus puolileikillisesti sanonut, että me savolaiset ajoimme saamelaiset täältä 

pois. Minä korjasin tämän vääryyden omalta osaltani hakemalla heistä yhden tänne. Mitä te muut olette 

tehneet asian hyväksi? 

 Kolttakansan ja koko saamelaisväestön kulttuuriperinnön suurin aarre on Gramota-arkisto eli Suoni-

kylän kolttien arkisto. Arkiston vanhin asiakirja on vuodelta 1601 ja nuorin vuodelta 1775. Asiakirjat 

kertovat kolttakansan yhteydenpidosta mm. Venäjän tsaarihallintoon jo 1500-1600 luvuilla. Kolttakansa 

puolusti omia oikeuksiaan ja itsenäisyyttään vieraita verottajia ja vainoajia vastaan. Osittain Venäjän 

Tsaarin antamiin lakeihin perustuvat vieläkin koltilla olevat oikeudet maahan, veteen ja metsään.  

 Katsomalla Suvi Westin elokuvan Hiljainen taistelumme saa lantalainenkin jonkinlaisen kuvan saame-

laisten kollektiivisesta hädästä ja rakkaudesta omaan maahansa ja omaa kansaansa kohtaan. 

 

PETSAMON SUONIKYLÄN VARTIAISIA 

Appiukkoni Nikolai Gauriloff (s. 1913) kertoi hänen opettajanaan Petsamon Suonikylän koululla toimi-

neesta Hilja Vartiaisesta. Savolaislähtöisestä opettajaneidistä oli Nikolaille jäänyt hyvät muistot. Hilja 

Vartiainen kirjoitti kokemuksistaan vuonna 1929 ilmestyneen kirjan Koulupaikan neitinä kolttain paris-

sa. Kirja kertoo elävästi kolttakylän arjesta, opettajan koulutyöstä Lapin perukoilla ja Hilja-neidin 

tuntemasta kolttakulttuurin arvostuksesta. 

 Suomalainen matkakirjailija, toimittaja, opettaja Ernst Adolf Lampén kertoo matkakirjassaan vierai-

lustaan Petsamossa 1920-luvulla. Hän oli mennyt vierailemaan erääseen hirsimökkiin. Vieraanvaraiseen 

tapaan hänet oli istutettu pöydän ääreen syömään ja teetä juomaan. Savossa Rantasalmella syntynyt, 

Lampén-Iso-Keisarina tunnetuksi tullut kirjailija oli kysynyt, että minkäs niminen tämä nuori emäntä on-

kaan.  Vartiainen, oli kuulunut ujo vastaus. Kävi selville, että Savosta muuttanut Pekka Vartiainen oli 

asettunut Petsamoon ja mennyt naimisiin kolttatytön kanssa. 
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HALLIKAISISTA MUUTAMA SANA 

Äitini Fanni Marian s. 1924 puolelta olen Kaavin Hallikaisia, joiden sukujuuret näyttäisivät olevan sa-

moilta seuduilta kuin Vartiaistenkin. Isoisäni Antti Armas Hallikainen s. 1884 lähti nuorena miehenä 

1910-luvun alussa kiertelemään Pohjois-Suomea, -Norjaa, -Ruotsia, -Venäjää ja Lapin savotoita. Hänen 

tarkoituksensa oli työttömyysaikana tienata Lapissa ja mennä sen jälkeen naimisiin löytämänsä kaavilai-

sen tytön Fredrikan kanssa. 

 Pitkäksi vierähti Armas-ukin Lapinreissu. Norjassa hän kertoi olleensa maanmittaustöissä ja nukku-

neensa puhtaiden lakanoiden välissä. Kemijärvellä hän oli savotassa. Petsamossa hän värväytyi senaattori 

Oskari Tokoin joukkoihin ja ns. Muurmannin legioonaan. Punakaartiin hän ei kuulunut. Kuulustelupöy-

täkirjojen mukaan hän kertoi lähinnä hakanneensa halkoja ja jättäneensä kiväärin liiterin naulaan. 

 Ensimmäisen maailmansodan rauhanteon jälkeen Suomi ei halunnut ottaa Muurmannin legioonalaisia 

takaisin Suomeen. Voittajavaltiot Iso-Britannia, Ranska ja USA eivät suostuneet tunnustamaan Suomea 

itsenäiseksi valtioksi, ellei Suomi ota takaisin näitä Englannin palkkaamia, aseistamia ja vaatettamia kan-

salaisiaan. Sopu syntyi, Suomi tunnustettiin itsenäiseksi myös näiden valtioiden toimesta ja Antti Armas 

Vartiainen laivattiin Skotlannin kautta Suomenlinnan Villingin saareen. Siellä Armas-ukki sai briteiltä 

viimeisen tilinsä ja lähti loppuvuodesta v. 1919 junalla Savoon Fredrikansa luokse. Kaavilla morsian oli 

kyllästynyt odottamaan. Hän oli mennyt naimisiin Åman -nimisen miehen kanssa, saanut kaksi lasta, 

Taavetin ja Milman ja jäänyt leskeksi. 

 Mitäpä se haittasi. Vanha rakkaus ei ruostu. Armas ja Riikka menivät naimisiin, perustivat pientilan 

Sivakkavaaran Lemilahteen ja saivat kolme lasta, äitini Fanni Marian sekä Helmin ja Oton. Armas-ukki 

oli puhunut suomea kirjakielellä ja sujuvaa venäjää. Matkoistaan hän ei ollut kyläläisille paljoa kertonut. 

Värikkäitä persoonia olivat Riikka-mummi ja Armas-ukki. 

 Olen joskus miettinyt sellaista, että olisiko ollut mahdollista, että minun ukkini Antti Armas Hallikai-

nen ja vaimoni ukki Ondrei Gauriloff olisivat joskus istuskelleet Petsamossa samoilla tulilla, saman 

nuotion ääressä? Mistäpä sen tietää? Ihmisten kulkemat elämänpolut ovat joskus kummallisia mutta mie-

lenkiintoisia. 

 

Terveisin 

 

Antero Vartiainen 
Pihlajarinne 6, 71800 Siilinjärvi 
 
 
Kuva Anterosta on otettu joulukuussa 2020.  
Paikka on Kaavin kirkon vierelle, muurien sisäpuolelle vuonna 
1995 pystytetyn arkkitehti Henrik Wartiaisen suunnitteleman 
”Vartiaisten vaelluskiven” luona. 
 
 
Syntynyt Kaavilla v. 1947, asunut Siilinjärvellä 46 
vuotta, sitä ennen Leppävaarassa, Kuopiossa ja Hel-
singissä. Naimisissa, kolme lasta: Marianne s. 1970, 
Jani s. 1973 ja Niko s. 1989. 
 
Rakennusmestari Kuopion tekusta v. 1969. Kustansi opiskelunsa soittamalla bassoa orkesterissaan Antero 
Vartion yhtyeessä. Teknillisenä toimittajana ja levikkipäällikkönä SAFA:ssa, Tiilikeskuksen Itä-Suomen pii-
ripäällikkönä, yrittäjänä ja toimihenkilönä. 
 Elemenco Oy:n toimitusjohtajana vuodesta 2004 alkaen ja Elemenco International Oy:n hallituksen pu-
heenjohtajana. Rakennustoimintaa Suomessa, Norjassa, Saksassa, Venäjällä ja Ukrainassa. 
 Politiikassa Liberaalisen Kansanpuolueen hallituksessa, valtuustossa ja eduskuntavaaliehdokkaana 
(3018 ääntä). LKP:n Helsingin piiritoimikunnan jäsenenä, Kuopion läänin puheenjohtajana. Siilinjärvellä 
kunnanvaltuustossa ja mm. elinkeinolautakunnan puheenjohtajana. 
 Harrastuksina lukeminen, historia, golf, matkustaminen, Australia, rotaryt, Nuorkauppakamari, JCI-
senaattori nro 42018.  
 Sotilasarvo luutnantti. 
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Kanadan matkalla – paljon nähtävää 
kuten Niagaran putoukset ja 360 –ravintola CN-tornissa 

 
 
 
 

Marras-joulukuisella reilun kahden viikon visiitilläni Kanadaan 2019 tutustuin kolmeen eri kau-
punkiin, jotka sijaitsivat kaikki eri provinsseissa. Mieheni Seppo oli myös mukana, mutta hän lähti 
jo vähän aikaisemmin takaisin kotiin. Tyttäremme Stina tuli myös katsomaan Toronton nähtävyyk-
siä ja viettämään aikaa kanssamme. Hän oli puolen vuoden vaihto-oppilaana Frederictonin New 
Brunswickin yliopistossa elokuusta joulukuun loppuun.  
 Kanadassa koimme oikeaa talvisäätä toisin kuin Suomessa sinä talvena. Meren rannan lähellä 
Torontossa näimme luistelijoita tekojääradalla. Kadut olivat kuivat, sää oli melko tuulinen ja pik-
kupakkasta pukkasi välillä. 
 Olin vuokrannut meille Air BnB:n kautta kahden makuuhuoneen asunnon niin sanotun Condon, 
joka sijaitsi 36. kerroksessa 66-kerroksisen pilvenpiirtäjän puolivälissä. Asunto oli supermajoitta-
jan laadukkaasti sisustama lukaali, jonka ikkunat ulottuivat lattiasta kattoon. 
  

CN Tower iltavalaistuksessa kuvattuna asun-
tomme ikkunasta 

Asunnosta ulos katsoessa meille avautui huikea näky-
mä kaupungin pääväylälle, Rogers Centren baseball-ja 
monikäyttöareenalle ja paikan kuuluisimpaan maa-
merkkiin 550 metriä korkeaan CN Toweriin. CN-
lyhennys tulee sanoista Canada National, Kanadan rau-
tatieyhtiö, joka rakennutti tämän massiivisen betoni-
tornin 1970-luvulla, jotta kaupungin pilvenpiirtäjiin 
saataisiin riittävä kuuluvuus radio- ja tv-signaaleille. 
Yli sata metriä korkea antennimastopiikki ottaa vas-
taan useita kymmeniä salamaniskuja vuoden mittaan. 
Torni on kaupungin kuuluisimpia nähtävyyksiä.  
 Ruokailimme yhtenä päivänä tornin The 360 Res-
taurant -ravintolassa, joka pyörii täyden kierroksen 72 
minuutissa ja sijaitsee 351 metrin korkeudessa. Kun 
menimme oli valoisaa ja näimme kauas. Ruokailun 
päättyessä aurinko oli jo laskenut ja päivä pimeni; ihai-
limme komeaa iltavalaistua kaupunkia. Ja ruokakin oli 
hyvää. 
 Kävimme myös tornin näköalatasanteella, josta pys-
tyi katsomaan lasi-ikkunasta alaspäin, mikä aiheutti 
huippaavaa tunnetta. Lasilattia ja ulkoilman näköala-
tasanne ovat 342 metrin korkeudessa. Kesäkuussa 
2007 torniin asennettiin 1330 superkirkasta LED-
valoa hissikuilujen sisälle, "kuplan" yläpuolelle ja tor-
nin antenniin. 
 
 

  
 Tapasimme heti Stinan tultua Torontoon mieheni Sepon serkun poikaa Kalle Kossilaa, joka pela-
si tuolloin Marliesissa Toronto Mable Leafin AHL-joukkueessa. Menimme hänen kanssaan syömään 
japanilaiseen ravintolaan Benihanaan, jossa kokki laittoi ruoan meille pöydässämme suoraan edes-
sämme. Samalla kokki piti oman shown taituroiden eri keittiövälineiden, kuppien ja kippojen 
kanssa. 
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Hevosenkenkäputoukset hurmasivat meidät 
 
Vuokrasimme auton ja ajoimme katsomaan Niagara Falls-putouksia, jotka olivat todella hienot. 
Ihailimme niitä päivällä, kävimme välillä syömässä ja tulimme takaisin katsomaan niitä iltavalais-
tuksessa, muun muassa Kanadan lipun väreissä. Laivalla olisi päässyt melko lähelle ihailemaan 
putouksia, mutta sen sijaan päätimme käydä kuuntelemassa niitä putousten taakse rakennetussa 
tunnelissa. Menimme hissillä alas sadevarusteissa. Ja hurjahan se jytinä oli. Putouksen ääni kuului  
ja tuntui voimakkaasti käytävien päässä muu-
tamista aukoista, joista näki ja koki myös sen 
vyöryn alaspäin. Vettä ropisi myös aukosta 
sisälle jonkin verran. 
 Kanada on kuuluisa jääkiekosta. Kalle 
Kossila tarjosi meille päiväliput Marliesin 
AHL-peliin ja illalla menimme myös katso-
maan Toronto Maple Leafsin peliä Buffalo 
Sabresia vastaa, jonka Toronto voitti 3-2 jat-
koajalla. Toronton joukkueessa pelasi 
Kasperi Kapanen ja Buffalolla oli myös kaksi 
suomalaispelaajaa joukkueessaan. 
 Yhtenä päivänä vierailimme myös jääkie-
kon Hall of Famessa, jossa muun muassa 
Wayne Gretzky ja suomalaisista etenkin Jari 
Kurri oli hyvin edustettuna. Lisäksi siellä  

 

Stina ja Seppo Kettunen Niagara Falls-putouksilla mar-
raskuun lopulla 2019 

esiteltiin uusimmat MM-voittajat 2019 niin naisten kuin miestenkin osalta. Samana päivän iltana 
kävimme myös Aqvariumissa, jossa oli todella isot akvaariot täynnä kaikenlaisia meren eläviä. 
Saimme myös silittää nukkuvaa haikalaa ja koskettaa käsillämme rauskuja. 
 
Lentomme Frederictoniin peruttiin lumimyrskyn vuoksi 
 
Torontosta lensimme tyttäreni pieneen noin 60000 asukkaan opiskelukaupunkiin Frederictoniin 
New Brunswickin provinssiin. Menimme junalla lentoasemalle ja saimme tietää, että lentomme on-
kin peruttu lumimyrskyn vuoksi. Saimme varattua uuden lennon seuraavalle päivälle ja menimme 
lentokenttähotelliin yöpymään.  
 Aamulentokin lähti vähän myöhässä ja odotimme vielä koneessa siipien suihkuttamista vihreällä 
jäänestoaineella. Frederictonin lentokentältä nappasimme taksin majapaikkaamme. Tässä keskus-
tan Kingstreetin majoituksessa meillä oli käytössä koko kerroksen huoneisto 3-kerroksisessa 
tiilirakennuksessa. Tilavassa ja taiteellisesti sisustetussa asunnossamme oli myös täydellinen keit-
tiö, jossa myös kokkasimme. Tutustuimme kävellen talon lähellä olevaan Saint John-jokeen, sen 
siltaan ja majakkaan. 

 

Anne ja Stina Kettunen Fredericon -kaupungin 
sillalla Saint John -joella, joka laskee Pohjois-
Atlantin valtamereen 
 
 Stina meni välillä yliopistolle soluasun-
toonsa käymään ja me Sepon kanssa 
tutustuimme Oddellin puistoon, jossa oli pal-
jon erilaisia ja vanhojakin puita. Niin 
puistossa kuin jalkakäytävällä kävelykin oli 
raskasta, kun lunta satoi jonkin verran koko 
ajan eikä jalkakäytäviäkään ollut aurattu. 
 Seuraavana päivänä vuokrasimme auton, 
jolla lähdimme ulkoilemaan ja tutkimaan 
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New River Beach Provincial -luonnonpuistoa. Luontopolku kulki pitkin rantaviivaa Fundynlahdella, 
joka aukeaa Pohjois-Atlantin valtamerelle. Nyt talviaikaan kasveja ei voinut nähdä kovin hyvin, 
mutta etenkin kalliorannan rosoisuus puhutti sillä siinä näki hyvin vuorovesivaihtelun vaikutuk-
sen. Rannalla oli paljon erilaisia leviä, simpukoita ja vulkaanisia kivilajeja. Retken jälkeen kävimme 
syömässä pienessä Saint Johnin kaupungissa. 
 

  
Vas: Rosoista kallionäkymää horisonttiin päin. Vuorovesivaihtelu näkyy selvästi kallioissa ja luonnossa. 
Oik: Rannan runsasta kasvillisuutta, leviä ja simpukoita. Pohjois-Atlantin vesi huuhtelee Fundylahden rantamia 
New River Beachin luontopolulla. 
 

 Mieheni Seppo lensi Frederictonista reittiä Ottawa-Toronto-New York- takaisin kotiin. Jäin vielä 
Stinan kanssa tutustumaan yliopistotiloihin ja hänen soluasuntonsa opiskelijoihin, jotka molemmat 
olivat kanadalaisia. Kävimme myös Beaverbrook Art Gallery -taidemuseossa, jossa ihailimme vä-
rikkäitä tauluja ja hienoa vanhaa käsin tehtyä avokanoottia. 

 
Frederictonin taidemuseossa oli esillä myös 
paikallisten koivuntuohesta yli 200 vuotta 
sitten rakentama avokanootti 
 

Kolaroin ja laskettelin Quebecissä 
 
Frederictonista lensin Montrealiin, en-
simmäistä kertaa elämässäni potkuri-
koneella, joka piti aikamoista meteliä 
ja tärisikin. Montrealista oli vaihto 
Quebeciin. Täällä menin asumaan hos-
telliin, joka sijaitsi kaupungin keskus-
tassa.  
 Vuokrasin Hertzistä auton ajaakseni 
St Annen vuorelle laskettelemaan. Jou-
duin melkein heti kolariin, kun en 

nähnyt lainkaan punaista palavia liikennevaloja tien toisella puolella risteyksessä auringon paista-
essa juuri siitä suunnasta. Quebecissä ei ole liikennevaloja ennen risteystä vaan vasta risteyksen 
jälkeen, mikä suomalaisesta tuntuu oudolta. Vastapuolen auto taas ajoi alamäkeen liian kovalla no-
peudella törmäten vuokra-autoni perään. Selvisimme tilanteesta onneksi vain säikähdyksellä ja 
naarmuilla. Kuljettaja-äidin tytär tuli haukkumaan minut ranskaksi käännyttyäni takaisin ja ajet-
tuani tien sivuun. Hänen äitinsä itki vieläkin säikähdyksestä, kun menin katsomaan. Tytär kutsui 
myös poliisit paikalle koska ei osannut englantia. Lopulta poliisi tuli, kyseli minulta ja vastapuolelta 
tietoja kolarista, ja kirjoitti minulle lapun annettavaksi Hertzille. 
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Quebecissä ei kolarissa etsitä syyllisiä vaan vahingot korvataan kunkin omasta vakuutuksesta sain 
kuulla, kun palautin auton seuraavana päivänä. 
 Laskettelupaikka tuotti myöskin yllätyksiä. Kolarin vuoksi laskemiseen jäi aikaa vain noin puoli-
toista tuntia, kun paikka suljettiin jo klo 16. Laskettelukeskuksessa ei ole iltatoimintaa ollenkaan 
eikä valoja rinteessä. Ehdin laskea kaksi kertaa kahden kilometrin mäen ja yhden yli kuuden kilo-
metrin perherinteen. Sininen rinne vastasi jyrkkyydeltään varmaankin meidän punaista/mustaa 
rinnettä totesin, kun alastulo oli haastavaa. Perherinne oli vähän helpompi. Latuja ei ollut avattu 
puistossa, joten hiihtämään en päässyt. 
 Seuraavana päivänä kävin autolla ihailemassa Kanadan kahdeksanneksi korkeinta Montmoren-
cyn putousta, joka oli aika lailla jäässä, kun pakkasta oli reilummin. Siksi se olikin hyvin näyttävä. 
 Kiertelin myös Quebecin vanhassa puolustuslinnakkeessa, josta avautui hieno näkymä Saint 
Lawrence-joelle. Ja kävin Kanadan vanhimmassa postissa, joka tuli siihen vuonna 1845. Se sijaitsee 
hienossa historiallisestikin arvokkaassa rakennuksessa. Talon vaiheista kerrottiin erillisessä vitrii-
nissä postin sisällä. 
 Jututin myös postitoimiston hoitajaa, joka oli parhaillaan käsittelemässä pakettia. Kerroin hänel-
le äitini työurasta postissa ja hän sanoi, että toimiston toinen työntekijä oli työskennellyt postin 
palveluksessa jo 30 vuotta. Postin sisällä oli myös pienehkö kirpputori, jonka kautta pystyi tuke-
maan Kanadan postisäätiön toimintaa. 
 Kanadan posti perustettiin 1. heinäkuuta 1867 alun perin nimellä Royal Mail Canada eli kunin-
kaallinen Kanadan posti, joka kuului tuolloin Englannin postin alaisuuteen. Ensimmäinen posti-
reitti kulki kuitenkin jo 1763 alkaen Quebecin ja Montrealin välillä kerran viikossa.  
 
Matka Kanadaan oli ikimuistoinen. Paljon oli nähtävää ja koettavaa. On hienoa, että meidän nuoret 
lähtevät ennakkoluulottomasti tutustumaan ”suureen maailmaan”. Stinahan oli jo aiemmin Eras-
mus-vaihdossa Portugalissa puoli vuotta. 
 

Anne Kettunen 
 
Kiinnostuksen vuoksi tarkistin myös miten korona on koetellut Kanadaa: 

Kanadan koronaluvut - Canadian cases 
CONFIRMED – varmistetut tartunnat 1 155 841 
DEATHS – kuolemat 23 822 
RECOVERED – toipuneet 1 045 248 
VACCINATED – rokotettu 11 154 823 
Source: Esri Canada 
Last Updated: April 22, 2021, at 10:03:00 pm EST 

 
 

Kanada  
 

Valtio Pohjois-Amerikassa 
Kanada on Kansainyhteisöön kuuluva liittovaltio Pohjois-Amerikassa.  
Ainoa maarajanaapuri on Yhdysvallat, johon Kanada rajoittuu etelässä ja  
luoteessa. Pohjoisessa Kanada rajoittuu Pohjoiseen jäämereen, idässä  
Atlantin valtamereen ja lännessä Tyyneenmereen.  
Kanada on pinta-alaltaan maailman toiseksi suurin valtio. 
Pääkaupunki: Ottawa 
Pinta-ala: 9 985 000 km² 
Väkiluku: 37,59 miljoonaa (2019) Maailmanpankki 
Nähtävyydet: 8 Kanadan nähtävyyttä, jotka tulee kokea kerran elämässä: Bay of Fundy – Fundynlahti. CN Tower. 
Niagaran putoukset. Quebecin vanha kaupunginosa. Gros Mornen kansallispuisto. Stanley Park. Moraine –järvi. 
Ihmisoikeuksien museo. 
Viralliset kielet: Ranska, Englanti 
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Savolainen neuvoo tietä 
(saatu Antti Väänäseltä 1923, löydetty ”arkistojen kätköistä”) 
 
Kun nyt astut tuon aijan ylj’ ja kulet kujan kaatta tallin taite vasikkakahan veräjälle, nouse siitä ylj´ 
ja mää sitä karjanurroo päivänlaskuva koht ja tulet Salakkalammille ja neät ne Räsälän Pekan tä-
mänkevväiset tokkeet ja veen moalassa sen suuren räkäpetäjän, kierri sen oikeeta kylehtä, siellä 
tulet Räsälän ja Laatalan raja-aejalle, joss’ on suur sulukuveräjä, nouse siitä ylj’, siitä lähtöö kaks 
suurta vallantietä, toine viep Luhtaniitylle ja toine Itäheikkilää, vua elä mää sinä sitä, joka viep Luh-
taniitylle, vua mää sitä, joka viep Itäheikkilää ja jatka vua sontatunkiin piähite myllynvarpaihen 
juurite pajan seinvierite, niin kauvan kun tulet vanahalle talole, ja jatka vua sitä matkoos pitkin ili-
moo. Sielt ei ennää vieraskaa eksy! 
 
Ja vastuu on lukijan … (päätoimittajan kommentti) 
 
Tämä teksti oli käsin kirjoitettu ja sen alla olevan merkinnän mukaan saatu Antti Väänäseltä 1923 ja löydettiin nyt 
arkistoja tutkittaessa. Tekstin murteen kirjoitusasusta voidaan olla eri mieltä, mutta aivan tässä muodossa se oli 
paperilla. En ole varma, kuka Antti Väänänen oli, mutta Wikipediassa oleva tieto voisi sopia. Eli: ”Antti Väänänen 
(4. heinäkuuta 1885 Kuopio – 9. lokakuuta 1929 Helsingissä) oli suomalainen viulutaiteilija ja taidemaalari. Vää-
nänen opiskeli Helsingin Filharmonisen seuran orkesterikoulussa ja sitten Pietarissa professori Leopold Auerin 
johdolla. Hän piti konsertteja muun muassa Helsingissä, Pietarissa ja Yhdysvalloissa. Väänänen oli konserttimes-
tarina eri paikkakunnilla Suomessa ja vuodesta 1916 alkaen hän toimi Helsingin kaupunginorkesterin ensiviulun 
soittajana. Väänänen osallistui Suomen Taiteilijain näyttelyihin vuosina 1920, 1921, 1922, 1923, 1925 ja 1928. 
Hän toimi opettajana Helsingin Konservatoriossa.” Konservatoriossa hän olisi mitä ilmeisimmin tutustunut profes-
sori Erkki Melartiniin, jonka suvussa säilyneestä arkistosta paperi nyt löytyi.  
 

 

Sa a t e san a ne n  
 

Marraskuussa 1931 Viipurilainen Osakunta muiden suomalaisten ylioppilas-

osakuntien tavoin julisti kotimaakuntansa asukkaille sananparsien keruu-

kilpailun. Kun kilpailu maaliskuun viimeisenä päivänä 1932 päättyi, oli 

kertynyt kaikkiaan 96 400 Etelä-Karjalan vanhan kansan käyttämää sanapart-

ta, sutkausta ja puheenhöystöä. Keväällä 1939 allekirjoittaneelle uskottiin 

edustavan valikoiman toimittaminen. Eteläkarjalainen kirjailija-taiteilija Viljo 

Kojo on huolehtinut hauskasta kuvituksesta. 

Helsingissä tammikuussa 1941 

Lauri Laiho 

Muutamia esimerkkejä kirjasta  
 

Jos vaikka moalima ahistoa ni eihä pöksyt purista. (Parikkala) 
Sitä ei huoli maksoa enneko kahta päiveä enne Imatra jeätymistä. (Rautjärvi) 
Maaliskuu maa avajaa, huuhtikuu huuhteloo. (Uusikirkko) 
Markkun (25.4.) jos kylmeä ni siit kylmeä kakskymment yötä, ja se viep toise 
tähä pellost ja toise halo pinost. (Sakkola) 
Ehä ihmine illoo halkee. (Kirvu) 
Kiisselil  ei pääse ko kukolaulu päähä.  (Kirvu) 
Nuores miehes ja hyväs hevojses ei uo lepo hukas. (Sakkola) 
Mitä täst rahast, tavaraha se on mikä maksoa. (Käkisalmi) 
Ei pitkät koivet auta muuvval ko tuohe kiskomises ja karkuu juostes. (Joutseno) 
Käk kukkuu vanhan Vappon (13.5.) vaik tuuravarre peäs. (Sakkola.) 
Keyvväine saaje ei oo vettä, se o mettä. (Vuoksenranta) 
Herman heinä alottaa, Helena heinä lopettaa. (Terijoki, Herman 12.7. ja Helena 31.7.) 
Mikkelin (29.9.) potatit kuopas, koalit kasas, pellovaist pois päistäret. (Räisälä) 
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Vartiaisten  ☺ ☺ ☺  Viikarit 
 

 

Rakkaat Viikarit, etenkin te kaikki nuoret Viikarit. Koska päätoimittaja ei ole saanut 

teiltä kovasti kaipaamiaan kuvia, kirjoituksia tai muuta aineistoa, on lehden toimituk-

sessa tehty arkistojen kaivelua. Olen löytänyt ”kaukaa menneisyydestä” – varmaankin 

jostain 1970 - 1980 luvuilta - viikari-aineistoa. Onneksi nykytekniikalla skannerin avulla 

voi siirtää aikaisemmin vain paperilla olleita kuvia tietokoneelle. Ja kirjoitetun tekstin 

voi aina kirjoittaa uudelleen. Tässä teille ensimmäinen ”maistiainen” viikareiden iso-

isovanhempien tai ehkä jopa isoisoisovanhempien ajalta.  

 

Joku sanoo nyt, että onpa tosi lapsellista. Mutta muistakaa: oikea mieleltään ja ajatte-

lultaan oleva Viikari on iästä riipumatta AINA JA IKUISESTI LAPSELLINEN, vai 

pitääkö sanoa LAPSENMIELINEN. 

 

 

SADEPÄIVÄN RUNO 

 

Hei litsis, hei lätsis, hei loiskis! 

Yli kuralätäkön – roiskis! 

Piti Maijan hypätä – vaan 

joskus lätäkköön pudotaan. 

 

Ja kun Maija ensin lensi,  

niin kuinkas kävikään sille,  

joka takana tuli – no Ville 

myös sekosi tahdista, 

esimerkin mahdista  

meni nurin niskoin. 

  

Heidät ylös kiskoin. 

Vein kotiin kuivumaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hei sitten vaan! 
 

© A-M.V. 1970 

 

SANATEHTÄVÄT 

 

Kaikki vastaukset ovat neljäkir-

jaimisia. Sanoissa vaihtuu aina 

vain yksi kirjain. 
 

musta syötävä _ _ _ _ 

maistetaan _ _ _ _ 

alaston _ _ _ _ 

tavara-auto _ _ _ _ 

sammakko _ _ _ _ 

orava _ _ _ _ 

 

Tässä toisessa ryhmässä ovat 

vastaukset viisikirjaimisia. Yksi 

kirjain vaihtuu näissäkin. 
 

päässä _ _ _ _ _ 

syötävää _ _ _ _ _ 

peruutus _ _ _ _ _ 

sekarotuinen _ _ _ _ _ 

joukko _ _ _ _ _ 

päällysvaate _ _ _ _ _ 

 
 

VASTAUKSET: 
laku, maku, naku, paku, Saku, Taku 
lakki, nakki, pakki, rakki, sakki, takki 
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Hätäilemällä tulee vain vahinkoja 

 

 
 

© A-M.V. 1972 
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