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Palstalle voi lähettää uutisia, lehtileikkeitä, onnitteluja ja tervehdyksiä.
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Vartiaiset ry:n
sääntömääräinen vuosikokous
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Professori Terttu Vartiainen
7.12.1942 Helsinki – 7.1.2018 Kuopio
Terttu muistetaan sukuseurassamme mm. hänen Vartiaiset ry:n Syysparlamentissa 17.10.1998 pitämästä
esitelmästä, jossa hän kertoi ympäristömme ongelmista
ja 60-vuotiskesäjuhlilla (18.-19.7.2009) Kuopiossa pitämästään esitelmästä ”Kuopio – korkeatasoisen tutkimuksen ja koulutuksen kaupunki”.

Käsitellään
sääntömääräiset
vuosikokoukselle kuuluvat asiat. Lisäksi on
tilaisuus vapaaseen keskusteluun.
Ennen kokousta on tarjolla kahvia ja
kahvileipää noin klo 13.40 alkaen.

  
Ekonomi Marianna (Mai) Törmä
o.s. Vartiainen
s, 14.2.1929 Helsinki – k. 25.3.2018 Helsinki

Kokouksen jälkeen on meille varattu
opastettu kierros Alvar Aalto -museolle
klo 16. Oppaana toimii Anne-Maija
Malmisalo-Lensu.
Tapaamispaikka oppaan kanssa on
museon ala-aulassa, Alvar Aallon katu 7 ja
kierros kestää noin tunnin. Kierros
valottaa maailmankuulun arkkitehdin
persoonaa sekä työtä arkkitehtina,
muotoilijana ja taiteilijana.
Arkkitehtuurikohteiden lisäksi näyttelyissä
on esillä Aallon lasi- ja huonekalumuotoilua. Museo sijaitsee hotellin
läheisyydessä (n. 500 m).
Museosta tietoa sivulla 4.

Mai Törmän isä, vuorineuvos, eversti Väinö Emil
Vartiainen oli yksi sukuseuramme perustajajäsenistä,
toimi useita vuosia hallituksessa ja oli kahteen
otteeseen suvun esimiehenäkin. Hän kuului Kaavin
Retuisen sukuhaaraan. Myös Mai oli sukuseuran
johtokunnan jäsen ja toimi myös varapuheenjohtajana
1970-luvun loppupuolella.

Lämmin osanottomme molempien omaisille
Vartiaiset ry hallitus ja lehden toimitus

KANSIKUVA
Turun Taidemuseossa (Aurakatu 26, 20100
Turku, www.turuntaidemuseo.fi) oli syksyllä 2017
näyttely Tyko Sallisesta.
Sallisen näyttelyn opastuksista viimeisenä
18.11.2017 oli kansanedustaja, taloustieteilijä
Juhana Vartiaisen opastus, jolla Juhana kertoi
sukulaisistaan Helmi ”Mirri” Vartiaisesta ja Tyko
Sallisesta.
Näyttelyssä on myös kaksi Helmin maalaamaa omakuvaa. Ne ovat harvoja hänen jäljellä
olevia maalauksiaan. Kansikuvana on Juhanan
omistuksessa oleva omakuva.
Lisää aiheesta sivuilla 8 - 11.

Lisää hotellista ja mahdollisuudesta yöpyä
ja/tai ruokailla siellä on sivulla 4.

* * * * * * * * * *
HUOM. KATSO SIVULLE 15.
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Tervetuloa sukutapaamiseen Jyväskylään 11.8.2018
Vaikka Jyväskylä on melko lähellä Vartiaisten historiallisia pohjois-savolaisia ydinalueita,
ei kaupungissa Vartiaisten nimenkantajien suhteellinen osuus asukkaista ole sen suurempi
kuin esimerkiksi Turussa tai Tampereella. Tältä pohjalta ei siis ole mikään ihme, että
järjestämme vasta nyt ensi kerran sukuseuramme kesätapaamisen tässä suurehkossa
keski-suomalaisessa kaupungissa. Kuitenkin on jo korkea aika myös meidän kunnioittaa
läsnäolollamme paikkakuntaa, josta 150 vuotta sitten muodostui suomalaisen kansansivistysliikkeen kehto.
Kansakoululaitos on Suomen kansan historian ”fantastinen” juttu, ja sen ensimmäiset
opettajat tulivat Jyväskylän Seminaarista, joka oli perustettu Aleksanteri II:n hienolla
hallituskaudella vuonna 1863 vajaan tuhannen asukkaan Jyväskylän kaupunkiin.
Seminaarin perustamistehtävän Suomen senaatilta saaneena maisteri ja pappi, ”Suomen
kansakoulun isäksikin” tituleerattu, Uno Cygnaeus perusteli paikanvalintaa virallisesti
Jyväskylän keskeisellä sijainnilla suomenkielisessä Suomessa ja maamme ensimmäisen
suomenkielisen lyseon olemassaololla kaupungissa. Cygnaeukselle itselleen tärkein seikka
valinnassa oli kuitenkin se, ettei paikkakunnalla ollut piispanistuinta. Hän halusi, toisin
kuin monet johtavat aikalaisensa, kansakoululaitoksen olevan suoraan valtion eikä kirkon
alainen, ja piispan oleminen samassa kaupungissa olisi vaarantanut tätä tavoitetta.
Jyväskylän Seminaarin ensimmäiselle vuosikurssille asteli muiden onnekkaiden
joukossa 23-vuotias Antti Wartiainen, talollisen poika Kiuruveden Nurmirannasta.
Saatuaan kansakoulunopettajan todistuksen 1867 itsensä Cygnaeuksen kädestä palasi
Vartiaisemme hämäläisten vanhoille takamaille perustetusta opinahjostaan takaisin isiensä
maille, ensiksi pariksi vuodeksi kiertokoulun opettajaksi Iisalmeen ja sitten loppuelämäkseen opettajaksi Varkauden tehtaan kansakouluun, jossa opettajan virkaan oli
yhdistetty ruukinseurakunnan kanttorin toimi.
Koulu sai 1870 toiseksi opettajaksi Jyväskylän Seminaarista Olga Genoveva Mozellin,
joka pari vuotta myöhemmin avioitui Vartiaisemme kanssa. Kirjassa ”Varkauden
kaupungin historia” mainitaan opettajapariskunnan olleen paikkakunnan tunnetuimpia
ihmisiä ja Antti Wartiaisen tuoneen mukanaan Jyväskylän Seminaarista kansallisen
innostuksen ja halun saattaa tavallinen kansa sivistyksen yhteyteen, sekä hänen olleen sen
mukaisesti keskeisesti mukana kaikissa kulttuuri- ja sivistysriennoissa, joihin Varkaudessa
ryhdyttiin. Olga Genovevan mainitaan osallistuneen miehensä rinnalla paikkakunnan
yhdistyselämään. Opettajapariskunnalle syntyi joulun alla 1873 esikoisena terve poikalapsi, jonka yhden pojanpojan osaksi on nyt tullut kirjoittaa nämä rivit Vartiaisten Viestiin.
Kokouspaikkamme Hotelli Alba sijaitsee sopivasti aivan Jyväskylän yliopiston
kampuksen läheisyydessä. Yliopisto pitää arvokkaasti esillä Jyväskylän Seminaarin
perinteitä. Katso esimerkiksi yliopiston nettisivu: www.soihtu.jyu/valikko, ALOITATIEDE-TAUSTA, tai käy tutustumassa paikan päällä yliopiston Näyttelykeskus
Soihtuun: Seminaarinmäki, S-rakennus, Seminaarinkatu 15.

Antti Vartiainen
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TIETOJA HOTELLI ALBASTA
Hotelli Alba on yksityinen kolmen tähden
hotelli Jyväskylässä. Tarjoamme edullista
majoitusta, herkullista ruokaa ja mutkatonta
palvelua. Huoneista on kauniit näkymät
Jyväsjärvelle tai Jyväskylän yliopiston
Mattilanniemen kampusalueelle. Hotelli
Alba sijaitsee Yliopiston Agora rakennuksen
vieressä, lähellä Alvar Aalto museota ja
kävelymatkan päässä Jyväskylän Paviljongista sekä Jyväskylän keskustasta.
Jyväsjärveä kiertävällä Rantaraitilla on upeat
lenkkeilyreitit. Rantaraitin lenkkeilyreitit
alkavat suoraan oveltamme.
Majoitus ajalle 10.-12.8. ( varaukset otetaan
vastaan myös yksiöisenä )
H1 economy 78e /vrk
H1 standard 82e /vrk
H2 standard 92e / vrk ( 46e / henkilö )
Hinnat sisältävät runsaan aamiaisen noutopöydästä sekä mahdollisuuden saunomiseen
asiakassauna-aikoina. Lisäksi käytössänne
on ilmainen paikoitus ja wifi yhteys.

Alakuva © M-T. Haikaravirta

Hinta on voimassa ainoastaan suoriin varauksiin info@hotellialba.fi tai 014636311 viitteellä
Vartiaiset ry, niin kauan kun tilaa on.
Päivällinen 11.8. klo 17:00 alkaen.
https://www.hotellialba.fi/ravintola/alba-tilausravintolana

ALVAR AALTO MUSEO
Tämä rakennustaiteen ja muotoilun erikoismuseo sijaitsee Jyväskylässä. Se perustettiin
vuonna 1966 vaalimaan Alvar Aallon arkkitehtuuria. (Kuva Wikipedia)
Museo toimii nykyisin Aallon suunnittelemassa
vuonna 1973 valmistuneessa rakennuksessa.
Aallon nimikkomuseon julkisivut ovat Arabian
vaaleaa Halla-tiiltä. Korkea betonisokkeli on
maalattu valkoiseksi. Lasitetut sauvaklinkkeriraidat jäsentävät muurimaisia julkisivuja
muodostaen reliefin, joka antaa voimakkaan
syvyysvaikutelman. Muurimaisuutta korostavat näyttelytilojen kattoikkunoiden pystyrimoitukset.
Museon ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevat aulatilat, museokauppa, Café Alvar, käsikirjasto,
toimisto- ja säilytystilat ja museon URBS-työpaja. Café Alvarin ikkunoista on näkymä puroaltaiden
sarjaan, jossa vesi virtaa aiemmin paikalla sijainneen vesiuoman kohdalla.
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Hautakivitiedostot netissä

Luin sattumalta Vartiaisten viestiä 2/2017 ja sieltä silmiini osui kirjoitus Kuulutko Sukuuni tapahtumasta
ja siellä SSHY:n jäsentapaamisessa käydystä keskustelusta hautakivitietokannoista verkossa. Koska itse
olen toinen ylläpitäjä facebookin Suomen kirkkoja hautausmaita -ryhmässä, niin ajattelin kirjoittaa teille
vähän tarkemmin asiasta.
Facebook ryhmä on perustettu noin 7 vuotta sitten ja se on saavuttanut yllättävän laajan suosion. Alkuun kuvia ladattiin ryhmään ihan sattumanvaraisesti, mutta kun kuvien ja ryhmäläisten määrä kasvoi,
tuli eteen tilanne että jonkinlainen järjestys pitää asiassa olla. Millään muotoa facebook ei ole ideaalinen
pohja isolle kuvatietokannalle, mutta toisaalta koko ryhmän yksi perusajatus oli kuvien lataamisen helppous ja kuvien kommentointi mahdollisuus.
Internetissä on useita hautakivitietokantoja ja ne toimivat eri tavalla. Suomen Sukututkimusseuran
kuvatietokanta ei anna mahdollisuutta kuvien kommentoimiseen ja kaikki kuvat lisää sivuston ylläpitäjä.
Heidän kuvatietokantansa ehdoton plussa on se, että sieltä voi hakea kuvia nimen perusteella. En tässä
yhteydessä puutu ulkomaisiin kuvatietokantoihin, vaikka niistäkin löytyy jo runsaasti kuvia suomalaisilta
hautausmailta. Yhteistyöstä Suomen Sukututkimusseuran kanssa on puhuttu, mutta se ei ole kantanut hedelmää ja siksi olemme jatkaneet oman ryhmämme kehittämistä.
Meidän facebook ryhmämme ei suinkaan ole tarkoitus kilpailla kenenkään kanssa vaan tarjota toisenlainen ympäristö kuville. Itse koemme, että mitä laajemmin vanhat haudat on kuvattu, sitä todennäköisemmin niiden kuvat jostain löytyvät, vaikka seurakunnat kiviä hävittäisi. Ja kuten jo kirjoitin
aiemmin, niin facebookissa on mahdollisuus kommentoida kuvia.
Ryhmä saavuttaa ihan näinä päivinä 6000 jäsenen rajapyykin ja kuvia on jo lähes 480.000. Yhtään
kuvaa ei ole SSHY:n palvelimille ladattu (huom!). Mutta koska facebook ei ole ihanteellinen pohja näin
laajalle kuvatietokannalle ja sieltä kuvat poistuvat, jos henkilö poistaa oman facebook tilinsä, olen minä
ottanut kaikista olemassa olevista kuvista varmuuskopiot. Se keskustelu, mitä on käyty meidän facebook
ryhmän ja SSHY:n välillä on nimenomaan koskenut sitä, että niiden hautausmaiden kuvat, mistä on jonkin määrätyn päivän mukaan kuvattu koko hautausmaa, voitaisiin kuvat saada myös SSHY:n
palvelimelle näkyviin, jotta ne olisivat tallessa muuallakin kuin yhden henkilön omalla tietokoneella. Jos
ja kun näitä kuvia jossain vaiheessa SSHY:n palvelimelle tallennetaan, tulee niihin aakkoselliset hakemistot mukaan.
Miten ryhmä sitten toimii? Ylläpito tekee kaikki uudet albumit, minkä jälkeen albumiin voi lisätä
kuka vain kuvia – yhden kuvan tai vaikka koko hautausmaan kuvat. Albumien kokoa on käytännön syistä
rajattu (noin 500 kuvaa) ja jos kuvia on enemmän, tehdään sitten useampi albumi. Alkujaan kuvat vain
ladattiin albumeihin, mutta ”ruokahalu” on kasvanut ja nyt kuvat pyritään saamaan albumeihin aakkosjärjestyksessä. Tämä auttaa jonkin verran materiaalin käyttöä, koska facebook siis ei mahdollista erillistä
nimellä hakua. Kuvia voi kommentoida ja olemmekin saaneet jonkin verran kuviin lisätietoja ihmisistä.
Olemassa oleviin albumeihin voi myös jokainen lisätä kuvia. Tärkein asia kuvien lisäämisessä on se, että
kuvien lataajalla pitää olla oikeus kuviin, sen vuoksi toivomuksena on, että kuvat ovat ensisijaisesti jokaisen omia kuvia. Moni on löytänyt kaukaisempien sukulaistensa hautoja ja sen myötä saaneet jopa apua
omiin sukututkimuksiin.
Tällä hetkellä meillä on vähintään yksi albumi jokaisesta suomalaisesta seurakunnasta, joistakin on
jo kymmeniä (esim. Tampereen kolme isoa hautausmaata kuvattu kokonaan). Ryhmän ylläpidon taholta
tehdään jatkuvasti työtä albumien käytettävyyden suhteen ja etenkin pienempien hautausmaiden kohdalla
pyritään siihen, että kirkko (niin ulkoa kuin sisältä) ja sankarihaudat olisivat samassa albumissa ja muuten hautausmaa omanaan. Monella paikkakunnalla on tehty myös erilliset albumit sankarihautausmaista,
koska kuvia on niin paljon. Ajan myötä toivotaan luonnollisesti, että jokainen hautausmaa olisi kokonaan
kuvattu. Ainahan hautausmaat muuttuvat; kiviä ja ristejä poistuu, kiviin tulee uusia nimiä ja tulee kokonaan uusia muistomerkkejä. Aluksi itse kuvasin vain vanhoja hautamuistomerkkejä ja niitä, missä oli
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ilmoitus haudanhoitosopimuksen päättymisestä. Sittemmin tämä on laajentunut ja mahdollisuuksien mukaan tulee aina kuvattua jokin hautausmaa kun kohdalle osuu.
Ryhmässä on myös erittäin harkiten tehty muutamia albumeja koskien ulkomaita, tässä on tärkein
kriteeri ollut haudattujen suomalaiset sukujuuret (mm. Pykeija Norja, Sointula USA). Myös itärajan taakse jääneistä hautausmaista on albumeja ja kuvia niiltä osin kuin niitä on tallelle saatu. Kuva-albumeja on
ja tehdään uskonnosta riippumatta ja sen vuoksi ryhmässä on myös ns. tunnuksettomien hautausmaiden
albumeja.
Albumit on nimetty aina seurakunnan ja/tai seurakuntayhtymän mukaan. Etusivun kiinnitetyn julkaisun avulla pääsee käsiksi hakemistoon, mikä kattaa tällä hetkellä yli 2800 albumin suorat linkit. Tätä
hakemistoa päivitetään säännöllisesti, mutta ei suinkaan aina jokaisen uuden albumin myötä. Parhaiten
haku toimii ctrl+f -toiminnolla ja sitten kirjoittaa etsimänsä paikannimen hakuruutuun (esim. Kaavi,
Muuruveden). Haussa pitää huomioida sanojen taivutusmuodot.
Facebook ryhmä löytyy nimellä Suomen kirkkoja ja hautausmaita. Se on suljettu ryhmä ja jokaisen
pitää itse hakea ryhmän jäsenyyttä, muiden tekemät lisäykset ohitetaan automaattisesti. Sivustolla ei
myöskään keskustella uskonnosta, eikä siellä saa mainostaa. Mainosten suhteen ainoa poikkeus on kirkkoja tai hautausmaita koskevien esittelyjen tiedottaminen. Allekirjoittaneelle on paras tieto siitä, mistä
hautausmaista etenkin kuvia kaivataan. Hänelle voi myös lähettää cd-levyllä tai muistitikulla laajemman
kuvapaketin, jos itse epäilee omaa kykyään kuvien lisäämisessä.

Sari Ahonen

Kaavi sankarihaudat
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Muuruvesi Vartiainen

Suonenjoki Vartiainen

Viipuri Sorvali
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Helmi Vartiainen – Tyko Sallisen ensimmäinen vaimo
Viime syksynä (2017) Turun taidemuseo mainosti Sallisen taidenäyttelyä Helmi Vartiaisesta tehdyn taulun kuvalla. Tarkoitukseni oli pysyä kaukana näyttelystä, mutta mielen muutti Turun Sanomien
kulttuurisivulla ollut kirjoitus.
Otsikkona oli ”Erikoisopastuksia Tyko Sallisen näyttelyyn” ja lopussa oli tärkein ”Sarjan päättää lauantaina 18. marraskuuta kansanedustaja, taloustieteilijä Juhana Vartiaisen opastus, jossa Vartiainen
kertoo sukulaisistaan Helmi Vartiaisesta ja Tyko Sallisesta. Opastus järjestetään kello 13 suomenkielisenä ja kello 15 ruotsinkielisenä. Kaikkiin opastuksiin voi osallistua museon pääsylipulla (9/6 euroa).
Osallistujamäärä on rajattu 40 henkilöön, joten paikka opastukseen kannattaa varata etukäteen ….”
Juhana Vartiainen tunnetaan siitä, että hän osaa löytää ikävistäkin asioista myönteisiä puolia. Helmi
Vartiaista koskevissa kirjoituksista on aina tullut ahdistava olo, toivoin Juhanan kertovat jotain hyvää
Helmin elämästä.
Juhanan esitys oli lämpimän sympaattinen. Juhana kertoi tätä
opastusta varten kirjoista selvittäneensä ja varmistaneensa monia Helmiä ja Tykoa koskevia asioita. Hänen oman elämäänsä
vaiheisiin Helmi Vartiainen liittyy siten, että Helsingin Sanomien
kuukausiliitteessä julkaistun haastattelun jälkeen hänen toimistoonsa tuli nainen, jolla oli mukana perheessään säilynyt taulu
1900-luvun alusta. Juhana kertoi heti taulun nähtyään tunnistavansa taulussa olevan naisen sukulaisekseen. Hän kertoi ostaneensa taulun kohtuulliseen hintaan. Helmin maalaama omakuva
oli nyt näyttelyssä ripustettuna toisen Helmin maalaman omakuvan (kuvassa vasemmalla Juhanan kanssa) viereen. Juhanan
omistaman taulun maalausajasta ei ole tietoa. (Kuva tästä taulusta on kannessa)
Juhanan isoisä Pekka Matinpoika oli yksi Helmin veljistä.
Maalarimestari Matti Petterinpoika Vartiaisen perheessä Sortavalassa oli kaikkiaan kuusitoista lasta. Taloudellisesti perhe pystyi
antamaan kaikille tytöille ja pojille mahdollisuudet opiskeluun
haluamillaan aloilla. Välillä perheen omaisuus menetettiin kun,
Matti joutui maksamaan ystävänsä lainan, jonka takaajana hän
oli.
Juhana kuuli lapsuudessaan isoisän kertomuksia perheen kesämökillä Padasjoella, mutta mitään Helmiä koskevaa ei hänen
mieleensä jäänyt. Parhaiten hänen mieleensä jäi Pekan kanteleen
soitto.
Virallisesti Pekka Matinpoika Vartiainen muutti Helsinkiin
naimattomana syyskuussa 1920 eli muutama kuukausi sen jälkeen kun Helmi oli kuollut siellä. Pankinjohtaja Pekka Vartiainen
Kotkasta ja hänen lapsista Inkeri (opiskelija) ja Henri (lyseolainen)
ovat Vartiaiset ry:n ensimmäisessä jäsenluettelossa vuodelta 1949. Henri toimi myöhemmin sukuseurassa ensin tilintarkastajana, seuraavaksi hallituksen jäsenenä ja 30.10.1999 hänet valittiin esimieheksi.
Henri osallistui vaimonsa Pirkon kanssa aktiivisesti sukuseuran tilaisuuksiin.
Taidemuseossa Juhanan opastusta oli seuraamassa samaan Vartiaisten sukuhaaraan kuuluvia henkilöitä, joista jotkut tiesivät enemmän Helmi Vartiaisen elämästä. Pyyntöä kirjoittaa Vartiaisten Viestiin ei
suoraan torjuttu, mutta kirjoitustakaan ei ole päätoimittajalle tullut.
M. Asomäki
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TAUSTATIETOJA TYKON JA HELMIN SUVUISTA
Taidemaalari Tyko Sallisesta ja hänen vaimosta Helmi Vartiaisesta on julkaistu yli sadan vuoden
ajan lehtikirjoituksia ja kirjoja. Tykon maalaukset jakoivat mielipiteitä voimakkaasti ja varsin ristiriitaisia ovat olleet tiedot ja kirjoitukset heidän elämästään.
Helmi Matintytär Vartiaisen esivanhemmat tiedetään Pielisjärvellä asuneisiin Petter Vartiaiseen
ja Marketta Kortelaiseen (1649 -23.3.1729). Tämä sukuhaara on yksi laajimmista Vartiaisten sukuhaaroista jota ei ole pystytty yhdistämään muihin Vartiaisten sukuhaaroin viimevuosien dnatesteillä. Helmi Vartiaisen jälkeläisiä ei enää ole.
Tito Colliander haastatteli aikanaan Tykoa ja julkaisi hänestä kirjan 1948. Helsingin taideopiskeluajaltaan Tyko oli kertonut erään senaattorimamsellin kysyneen häneltä: Tiedättekö lainkaan,
kuka olette? Tunnetteko syntyperänne? Tyko kertoi vastanneensa: Kukapa syntyperänsä tuntisi?
Olkaa hyvät ja koettakaa ratkaista arvoitus! Minä en teitä arvailuissanne auta!
Tykon opiskelijakollegan olisi silloin 1900 ensimmäisellä vuosikymmenellä pitänyt matkustella
pitkiä matkoja hankalien ja hitaitten yhteyksien aikana keräämässä tietoja seurakuntien pappiloista. Tito Collianderilla olisi ollut käytettävissä jo kattavat rautatie- ja linja-autoreittien verkostot
Tykon sukutietojen etsimiseen ja tarkastamiseen. Mutta mainitsee kirjansa Alkulauseessa: ”Kirjallisia asiakirjoja ei näet ole lainkaan ollut: ei ainuttakaan kirjettä, ei vähäisintäkään päiväkirjamerkintää! Teoksessani esitetyt tapahtumat ovat siis subjektiivisten, toisinaan sangen hämärien
muistikuvien varassa.”
Nykyään Tykon syntyperää voi jokainen tietokoneen käyttämisen alkeet osaava tutkia kotonaan
Suomen Sukuhistoriallisen yhdistyksen kuvatiedostoista, Karjala tietokantasäätiön Katiha -tietokannasta ja Kansallisarkiston digitaaliarkistosta. Mitään täydellistä ja virheetöntä sukuselvitystä on
mahdotonta tehdä kirkonkirjojen sivuista otettujen kuvien perusteella. Lisäksi varsinkin numerotiedot eri kirjoissa vaihtelevat sen mukaan miten kukin pappi on tulkinnut toisen papin tekemät
koukerot.
Tykon isän sukua voi seurata netissä olevista kirkonkirjoista ainakin vuonna 1736 Iisalmen Ollikkalassa N:o 1 syntyneeseen Heikki Heikinpoika Sonniseen, jolla vaimonsa Kristiina Kauppisen
s. 1739 kanssa olivat pojat Juho s. 1770 ja Petter s. 1773 sekä tytöt Maria s. 1776 ja Riitta Katariina
s. 1779.
Juho Heikinpoika Sonninen asui samalla tilalla koko ikänsä 66 vuotta, tilan nimitys vain vaihtui Ollikkala N:o 1:stä Ollikkala N:o 4 Kangastaloksi. Myöhemmin Iisalmen seurakuntaa jaettiin ja
muodostettiin Lapinlahden kappeliseurakunta johon Ollikkalan tila sen jälkeen kuului. Iisalmen
aikaisempia kirkonkirjoja hävisi 1808 – 1809 sodan aikana noin 15 vuoden jaksolta.
Lapsia Juho Heikinpoika Sonniselle ja Anna Matintytär Remekselle syntyi ainakin kahdeksan
Heikki 1799, Juho 1805, Kristiina 1808, Helena 1811, Matti 1814, Anna Kaisa 1817, Johannes 1821
ja kuolleena syntyi viimeinen lapsi vuonna 1827. Anna Remes oli syntynyt Kiuruveden Remekselässä Matti ja Helena Remekselle 1775 ja hän kuoli syytinkiläisenä Lapinlahden Ollikkalassa N:o 4
v. 1855.
Matti Juhonpoika meni kesäkuussa 1839 naimisiin Riitta Laakkosen kanssa joka oli syntynyt
1813 Iisalmen Alapitkässä. He asuivat Ollikkalassa lukuun ottamatta Iisalmella asumista 1847 1849.
Vuonna 1847 syntynyt Antti Matinpoika oli yhtiömiehenä veljensä Juhon torpassa, ennen kuin
lähti 2.9.1872 Pietariin yksin. Pietariin työmies Antti Sonninen saapui 25.9.1872. Räätäli Robert
Kumpulainen haki puhemiehen ominaisuudessa 11.3.1877 kuulutuksia räätälinkisälli Antti Matinpoika Sonniselle ja neito Johanna Emanuelintytär Yliselle. Vihkiminen 28.3.1877.
Antti ja Johanna ottivat 31.10.1877 Pietarista muuttokirjan N:o 174, jotta voisivat mennä Iisalmelle. Ehkä he siellä kävivätkin ja Antti toimi mahdollisesti kiertävänä räätälinä matkan varrella.
Muuttokirjan Antti luovutti vasta 8.3.1879 Nurmeksessa, jolloin hänet merkittiin räätäliksi mutta
aluksi Isopappilan mökkiläiseksi.
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Ehkä Tyyko Konstantin Antinpojan syntymä 14.3.1879 sai aikaan sen, että Antin perheen tiedot
siirrettiin Ammattilaiset Räätälit sivulle. Tyyko Konstantin kummit, karvari Antti Larinen ja vaimo
Riitta Maria Kämäräinen olivat ehkä Antti Sonnisen ystäviä Pietarin kisälliajalta.
Raatari Antti Matinpoika Sonninen otti perheelleen 4.10.1881 Nurmeksesta muuttokirjan Joensuuhun, jonne he saapuivat 10.11.1881. Raatari Antti Mikonpoika Sonnisen perheelle muuttokirjan
Joensuusta 27.11.1882 Helsinkiin ” otti Hiltunen”. Helsinkiin saapuneeksi 22.2.1883 kirjattiin Sonninen, Anders Michelsson, Skrädd. mästare, 2 miestä, 2 naista. Helsingissä syntyi tytär Olga Paulina
Antintytär 3.5.1883. Skräddaren Anders Sonninen familj lähti Helsingistä Kemiin 27.9.1883, 2
miestä, 3 naista. Kemistä lähtö Tornioon oli 19.10.1884.
Torniossa perheen tiedot ovat Hyyryläiset S. sivuilla rippi- ja lastenkirjoissa, molemmista kirjoista sukunimi Sonninen on yliviivattu ja korvattu sukunimellä Sallinen.
Torniosta Antin ja Johannan perhe lähti 28.9.1896 Raaheen. Raaheen Muuttaneiden kirjassa
21.10.1896, Räätälinkisälli Tyyko Konstantin Sallisen huomautus sarakkeessa lukee ”Oleskelee
Tukholmassa”.
Viimeksi nettiin tulleessa (9.8.2010) Raahen rippikirjassa 1891-1900 Antin ja Johannan perhe
olisi koossa. Siinä on vuonna 1898 Tyykon ainoa ehtoollisella käynti, se on ainoa vuosi jolloin perheestä kävi vain yksi henkilö ehtoollisella. Kotoa Torniosta 14 vuotiaana alkanut kisällimatka olisi
näin päättynyt viimeistään viitisen vuotta myöhemmin ja rippikoulukin tuli käytyä, joten avioliiton
esteet poistuivat papintodistuksista.

Helmi Vartiaisen varhaisin tunnettu esi-isä oli Petter Vartiainen Pielisjärven Nurmijärveltä.
Hänen syntymä- ja kuolinaikoja ei ole tiedossa. Kastettujenkirjoissa hänet on merkitty isäksi vuonna 1691 syntyneelle Petterille, v. 1693 Laurille ja v. 1696 Marketalle. Äideillähän ei siihen aikaan
ollut lasten syntymisissä mitään merkitystä, joten heitä ei kirjoihin merkitty. 23.3.1729 on kuitenkin haudattu Marketta Kortelainen 80 vuotiaana ja hänet mainitaan vanhemman Petter
Vartiaisen vaimoksi, joten on mahdollista että hän on edellä mainittujen lasten äiti.
Petter Petterinpoika Vartiaisen (1691-1733) lasten äiti oli Anna Karjunen (1690-1763),
lapsia olivat Antti (1710-1767, 9 lasta), Lauri (1726- ), Anna (1729-1808, 8 lasta) ja Helka (1732- , 9 lasta)
Antti Petterinpoika Vartiaisen (1710-1767) lasten äiti oli Marketta Mustonen (1716-1768),
lapsia olivat Anna (1736-1791, 15 lasta), Petter (1738- ), Antti (1741-1777, 5 lasta) Mikko (1745-1810, 9
lasta), Petter (1748-1832, 7 lasta), Marketta (1751-1768), Kaisa (1751-1808, 10 lasta), Helka (n. 17541781) ja Elin (1758-1796, 7 lasta)
Petter Antinpoika Vartiaisen (1748-1832) lasten äiti oli Helena Jokelainen (1749-1820)
lapsia olivat Marketta (1771-1854, 7 lasta), Heikki (1774-1828, 1 lapsi), Antti (1777-1865, 7 lasta), Anna
(1779- , 7 lasta), Maria (1782-1832, 5 lasta), Karin (1785-1789), Petter (1789-1858, 14 lasta)
Petter Petterinpoika Vartiaisen (1789-1858) lapsilla oli 3 eri äitiä. Valpuri Lehikoisen (1797-1853)
lapsi oli Petter (1817-1866, 8 lasta).
Karin Holapan (1788-1832) lapsia olivat Antti (1819-1867), Helena (1821- ), Anna (1823- ), Anna (18251841), Karin (1828- , 7 lasta), Sikke (1831-1850).
Tiina Tanskasen (1814-1892) lapsia olivat Kristiina (1834-1858, 10 lasta), Petter (1837-1858), Heikki
(1839-1910, 9 lasta), Anna Riitta (1842- ), Marketta (1845- ), Juho (1851-1855), Loviisa (1856- ).
Petter Petterinpoika Vartiaisen (1817-1866) lasten äiti oli Anna Immonen (1822-1868),
lapsia olivat Vappu (1845-1922, 10 lasta), Petter (1848-1850), tyttö (-1850), Anna Maria (1852- , 5 lasta),
Matti (1854-1941), Heikki Juho (1856-1940, 1 lapsi), Susanna (1859-1860), Iisakki (1862- ).
Matti Petterinpoika Vartiaisten (1854-1941) lapsilla oli 2 eri äitiä. Iida Maria Muikun (1862-1904)
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lapsia olivat Iivari Matias (1881-, 3 lasta), Aino Maria (1883- , 4 lasta), Alina (1885-1933, 2 lasta), Lyyli Elisabet (1887- , 2 lasta), Helmi Lyydia (1888-1920, 2 lasta), Hjalmar Topias (1890- , 2 lasta), Pekka Juhana
(1892- , 4 lasta), Iida Sofia (1894- , 5 lasta), Laina (1896-1896), Herman Antero (1897-1897), Lahja (18981898), Anna-Lahja (1899- ), Irja Martta (1904- ), Maria (1904- ).
Aliina Niemen (1874- ) lapsia olivat Aila Maria (1906-1907), Elna Inkeri (1916- ).

Helmin isoisän Petterin mennessä naimisiin 13.10.1844 Juuassa Anna Antintytär Immosen
kanssa hän oli lampuotina eli maanvuokraajana Ahmovaara N:o 10 tilalla. Lokakuussa 1846 Petter
otti muuttokirja perheelleen Kontiolahteen ja meni vaimon ja Vappu-tyttären kanssa Mönnivaaraan, josta vaimo oli kotoisin. Olosuhteen Mönnivaarassa eivät olleet perheelle hyvät, sillä siellä
ensin syntynyt poika kuoli ja myöhemmin tyttö syntyi kuolleena. Perhe muutti Kontiolahdelta
marraskuussa 1851 Enon Taipale Nesterinsaareen, jossa heti tammikuussa 1852 syntyi Anna Maria, Matti syntyi 1854, Heikki Juho 1856 ja Susanna 1859. Susanna kuoli polttotautiin 31.12.1860
Nesterinsaaressa ja perhe muutti 6.1.1861 Enon Koussaan. Vuotta myöhemmin syntyi perheen
viimeinen lapsi Iisakki.
Petter kuoli kesällä 1866, vaimon Enon kirkkoherralle tekemän ilmoituksen mukaan Suojärvellä kuumeeseen. Suojärvellä ei siihen aikaan ollut luterilaista seurakuntaa, vaan Impilahdelta
toimiva matkapappi, joten virallista tietoa kuolemasta ei ole. Petter oli ehkä Suojärven Aittojoella
tukinuitossa sillä suvussa kulkeneen tiedon mukaan hän kuoli Ägläjärven Aittolassa. Perheen
asuinpaikkana oli Enon Koussa.
Tytär Vappu lähti piikomaan vuonna 1866 ja meni naimisiin 1868 Nesterinsaarella syntyneen
torpparinpojan, leskimies Markku Antinpoika Honkasen kanssa. Heille syntyi Nesterinsaarella 11
lasta.
Tytär Anna Maria lähti Kontiolahdelle 1872 ja meni naimisiin 1878 renki Petteri Petterinpoika
Härkösen kanssa. Heidän viisi lastaan syntyivät Selkien kylän eri tiloilla.
Poika Heikki Juho meni naimisiin Kristiina Kurosen kanssa 1892. ”Sulhanen lois poikamies Johan Henrik Vartiainen s. 1856 Nesterinsaaresta N:o 4 / W.2/ ja Morsian nuorityttö piika Tiina
Heikintytär Kuronen s. 1869 Lukkarilasta (sivulta 571). Kirjalliseen kuulutuseen panoanomuksen
jätti sulhanen. Puhemies kanttori T. Huttunen. Enossa 17.9.1892.” Heille syntyi Nesterinsaaren tilalla N:o19 tytär Johanna 1895. Juho Heikin ammatiksi on myöhemmin merkitty maalari. Hän kuoli
Enon Kirkonkylän tilalla N:o 11 leskenä lähes 84 vuoden ikäisenä ”Vanhuuden heikkouteen” kesäkuussa 1940.
Poika Matti lähti Sortavalaan 1871 ja sieltä maalarin kisällinä marraskuussa 1877 Joensuuhun.
Maalarimestari Matti Vartiainen ja nikkarin tytär Iida Maria Muikku Joensuusta vihittiin 21.8.
1879. Heidän lapsistaan Iivari Matias ja Aino Maria syntyivät Joensuussa. Neljä seuraavaa lasta
Alina, Lyyli Elisabet, Helmi Lyydia ja Hjalmar Topias oli merkitty Sortavalan maaseurakunnassa
syntyneiksi, mutta asuinpaikaksi oli merkitty ”Kaupunki”. Kahdeksan seuraavaa lasta Pekka Juhana, Iida Sofia, Laina, Herman Antero, Lahja, Anna-Lahja, sekä kaksoset Irja Martta ja Aili Maria
olivat Sortavalan kaupunkiseurakunnassa syntyneitä. Kaksosten synnytys ei äidin Iida Marian osalta mennyt hyvin ja hänen kuolinsyyksi merkittiin ”Lapsivuode”. Tyttöjen osalta maailmaan tulo
onnistui ja he menivät aikanaan naimisiin ja synnyttivät lapsia.
Puolitoista vuotta leskenä oltuaan Matti meni naimisiin joulukuussa 1905 Aliina Niemen kanssa jonka syntymäpaikka oli Virrat vuonna 1874. Aliina oli tullut palvelijaksi Sortavalaan Viipurista
keväällä 1900. Heille syntyivät lapset Aili Maria ja Elna Inkeri, nämä molemmat lapset kuolivat Sortavalassa.
Talvisodan johdosta Matti ja Aliina siirtyivät Joutsaan, jossa tyttären Iida Sofian perhe asui.
Virallisesti Matin kuolinpaikka on Sortavala Rantue N:o 10. Hautausajaksi oli merkitty 1.8.1941,
joka on kaksi viikkoa ennen kuin suomalaiset sotilaat valtasivat Sortavalan takaisin. Matin pojan
Pekka Juhanan tyttären Inkerin (Inkeri Lapintie) kirjasta ”Sodan vuodet perheemme kirjeissä
1939-44” selviää, että vaari on kuollut ja haudattu Joutsassa. Aliina pääsi takaisin Sortavalaan asumaan, kunnes joutui toistamiseen lähtemään evakkoon Joutsaan.
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Turun Sanomat, viikkolehti extra 31.3.2018
Teksti: Kati Munkki, Kuva: Jori Liimatainen

Vielä hetken kolmistaan
Elisa ja Niko Vartiainen ovat olleet adoptiojonossa kymmenen vuotta.
Parisuhde ja perhe ovat auttaneet jaksamaan odotuksessa, jonka
toteutuminen on ulkopuolisten käsissä.
Pian 6-vuotias Tomas on saamassa pikkusisaruksen.

”Muutama viikko sitten olin jumpassa. Jumppa oli
aika raskas ja ohjaaja kannusti jatkamaan, vaikka
voimat olisivat lopussa. Päätin antaa kaikkeni ja
iskin nyrkeillä näkymätöntä vastustajaa kaikin
voimin. Hetken päästä huomasin kyynelten vierivän poskillani, itketti. Epätietoisuus kauanko
joudumme vielä odottamaan ja pelko siitä, saammeko sittenkään toista lasta, on niin voimakas.
Joskus pelon tunne kuitenkin tulee ulos, ja se on
hyvä. Pitkä odotus on henkisesti raskas koettelemus.
Tiesin omasta lapsettomuudestani jo parikymppisenä. Olemme Nikon kanssa seurustelleet
17-vuotiaista saakka, joten asiaa on ollut aikaa
käsitellä. Totesimme yhdessä, ettei lapsen biologisuudella ole meille väliä.
Olemme olleet adoptioprosesseissa lähes
kymmenen vuotta, kesäkuusta 2008 lähtien. Toivo
ja epätoivo ovat vaihdelleet paljon, ja monet ystävät ovat sinä aikana saaneet omat perhelukunsa
täyteen.
Tomasta odotimme viisi vuotta ja kaksi kuukautta - mutta kuka niitä laskee. Tomas saapui
meille Etelä-Afrikasta syyskuussa 2013, ja maaliskuussa 2014 ilmoittauduimme uudelleen adoptioneuvontaan. Alusta asti oli selvää, että haluamme myös toisen lapsen.
Se, että lasten saanti on toisten käsissä, vetää
välillä mielen matalaksi. Vaikka odotus on pitkä,
päällimmäisenä on kiitollisuuden tunne: se, että
on mahdollisuus adoptoida. Antaa vanhemmat
lapselle, jolla ei ole vanhempia, ja me saamme pitkään kaipaamamme oman lapsen. Pitkä odotus
unohtuu sinä hetkenä, kun oman lapsen saa syliinsä ensimmäisen kerran.
Elämä on ollut pakko pitää seesteisenä. Haaveilu ja riskinotot taloudessa on pitänyt pysäyttää,

sillä meillä on velvollisuus informoida sosiaalityöntekijää ja adoptiopalvelunantajaa muutoksista.
Lupahakemus voi silloin mennä uusintakäsittelyyn.
Vaatimukset ovat välillä tuntuneet kohtuuttomilta,
kun kaikki pitää miettiä adoption kautta.
Saamme tukea toisistamme kaikesta on puhuttu. Tukea olemme saaneet myös ihanalta
sosiaalityöntekijältämme sekä adoptiovastaavalta.
Myös vertaistuki on tärkeää; meillä on eri vaiheissa prosessia olevia adoptiokavereita, joiden
kanssa voi jakaa tunteita, samoin kuin Facebookin
suljetussa ryhmässä. Kun joku on saanut lapsitiedon, olen iloinen heidän puolestaan, mutta
samalla tulee olo, että miksei vieläkään ollut meidän vuoromme. Toisaalta lohtua saa siitä, että
jono etenee - kaikki menee hyvin ja me saamme
lapsen. Toivehan on kuitenkin realistinen, koska
Valviran adoptiolautakunta ja kohdemaa ovat hyväksyneet meidät hakijoiksi.
Tietyt tuntemukset ovat samoja toista lasta
odottaessa kuin ensimmäisen kohdalla. Mutta nyt
meillä on yksi lapsi, josta olemme enemmän kuin
kiitollisia ja joka pitää arkemme kiireisenä.
Tunne siitä, ettei perhe ole vielä kokonainen,
on kuitenkin voimakas. Olemme nyt odotuksen
loppumetreillä, soitto lapsitiedosta voi tulla koska
vain. Siitä noin kahden viikon päästä koko perhe
lähtee yhdessä hakumatkalle Etelä-Afrikkaan.
Joka kerta, kun puhelin soi, ajattelemme, että
joko nyt."
"Haave kahdesta lapsesta on niin voimakas, että
joskus pelottaa, ettei se jostain syystä toteutuisikaan. Haaveesta ei olisi helppo luopua."
Elisa Vartiainen
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Alehaukka voi säästää jopa
tuhansia euroja
Heli Vartiainen osaa hyödyntää
tarjouksia ja alekuponkeja
Anu Vallinkoski Metro-lehti 24.4.2018

Turun Sanomat 30.3.2018
Jaana Haapaluoma-Höglund

VIOLETTEJA JA KAHVINMAKUISIA
TOMAATTEJA
Vaikka Johanna Vartiainen ei voi allergian vuoksi juuri
syödä tomaatteja, hän kasvattaa silti kotonaan 25:tä eri
tomaattilajia. On viinirypäleen- ja kahvinmakuisia, keltaisia, valkoisia, violetteja.
- Tomaatteja on mukava ja helppo kasvatella, ja satoa
tulee Oulunkin korkeuksilla hyvin, Oulun Haukiputaalla
asuva Vartiainen perustelee.
- Moni kysyy, miksi kasvatan tomaatteja, vaikka olen
allerginen. Vastaan, että eihän kukkiakaan syödä, hän
jatkaa hymyillen.
- Mies ja tuttavat hoitavat syömäpuolen.
- Puutarhurina Vartiainen haluaa tehdä asiat mahdollisimman kätevästi. Keväisin tomaatit esikasvatetaan
sisällä siemenistä pikku taimiksi, ja aluksi ne tarvitsevat
lämpöä. Vartiainen ei kuitenkaan halua, että sauna tai
kylppärin lattia olisivat täynnä taimipurkkeja. Vastauksena on niin sanottu kylvölautta.
- Laitan irtokarkkirasiaan styrox-palan ja siihen talouspaperia ympärille ja sitten vettä jotta styrox-pala
kastuu. Siihen siemenet päälle ja koko paketti leivinuunin
päälle itämään, Vartiainen kuvailee. Kun siemenet ovat
itäneet, on aika siirtää ne sanottuun pluggboxiin kodinhoitohuoneen ikkunalle. Boksi on pieni, 20 kertaa 20
senttiä, ja siihen mahtuu 49 taimea pieneen tilaan. Sen
jälkeen hän siirtää taimet noin viiden sentin kokoisiin
pieniin purkkeihin ja maitopurkkeihin edelleen kasvamaan. Tällaista isompiin purkkeihin siirtämistä kutsutaan
koulimiseksi.
Johanna Vartiainen miettii, että "tärkeää tomaatteja
kasvattaessa on, että niitä ei laita liian aikaisin itämään.
Muuten ne kasvavat liian nopeasti niin isoiksi, että ne
pitäisi siirtää jo ulos". Jos tomaatit jättää liian pitkäksi
aikaa sisälle, niistä tulee honteloita koska sisällä valoa ja
lämpöä on väärässä suhteessa. Vartiainen kylvää tomaatit
yleensä maaliskuussa.
- Ei voi tietää, saako tomaatit siirrettyä toukokuussa
vai kesäkuussa ulos. Toukokuussa voi olla vielä viisi astetta pakkasta, Vartiainen sanoo.
- Kun taimet siirtää ulos, ne ensin pitää totuttaa auringonvaloon. Vartiaisella on tapana viedä ne kasvihuoneeseen ja laittaa harso päälle.
- Kun ne näyttävät vahvistuneen, otan harson pois,
istutan taimet multaan ja laitan kastelujärjestelmän päälle. Välillä käyn poistamassa varkaat eli sivuversot. Sitten
menen syksyllä poimimaan valmiit tomaatit.

Helsinkiläinen Heli Vartiaisen ovessa ei ole ”Ei
mainoksia kiitos” –kylttiä.
Vartiainen, 37, on tehnyt alennuksella ostamisesta lähes taidetta. Hän arvelee säästäneensä
vuosien mittaan tuhansia euroja ostamalla alennusmyynneistä ja tarjouksina kaiken mitä voi.
”Alesta ostan kaiken, mikä on mahdollista
saada alennuksella. Erästä ekologista vaatemerkkiä olen ostanut täyteen hintaan, koska
tiedän, että se ei tule koskaan aleen. Se on poikkeus”, Vartiainen kertoo.
Ajoittamalla ostamisen alennusmyynteihin ja
tarjouskampanjoihin voi säästää ison summan.
Niiden tehokas hyödyntäminen vaatii kuitenkin
suunnitelmallisuutta ja ahkeruutta.
Mainokset ovat Vartiaisen postiluukkuun tervetulleita, sillä hän käy ne tarkkaan läpi. Hän on
myös ladannut puhelimeensa eri kauppaketjujen sovelluksia, joiden kautta saa alekuponkeja
ja tietoa tarjouskampanjoista.
Viestinnän suunnittelijana työskentelevä Vartiainen etsii ja hyödyntää myös erilaiset alekupongit ja nettikauppojen alekoodit. Hän seuraa erityisen tarkkaan tarjouskampanjoita ja
aleja.
Alehaukka ei osta vain, koska halvalla saa.
Vartiainen etsii alennusmyynneistä vain tarvitsemaansa.
”Ostan myös ennakoiden. Jos tiedän, että lapsi tarvitsee ensi keväänä uudet kurahanskat,
hankin ne edellisestä alennusmyynnistä. Käyttämääni kasvovoidetta hamstraan alesta varastoon.”
Tiettyä tuotetta halajavalle kuluttajalle alen
odottelu voi olla riski. Sopiva koko ja malli on
voitu myydä loppuun.
"Tärkeää tomaatteja kasvatettaessa on että niitä ei laiteta
Heli Vartiainen on löytänyt alennusmyyn- liian aikaisin itämään. Muuten ne kasvavat liian nopeasti
neistä hyvin tarvitsemaansa. Ostoksia hän tekee niin isoiksi, että ne pitäisi siirtää jo ulos."
sekä väli- että perinteisistä aleista.
Johanna Vartiainen

(Osalainaus artikkelista.)
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Vartiaisten  Viikarit
Hei kaikki kaikenikäiset viikarit! Kesä lähestyy ja kesälomat. Niitä odotellessa voi vielä
verrytellä aivoja muutaman tehtävän parissa. Tällä kertaa en annakaan oikeita vastauksia
tässä lehdessä, vaan vasta syysnumerossa. Ihan pientä jännitystä elämään.
Tehtävä nro 1:

JOEN YLITYS
Pienen soutuveneen kantokyky on tasan 100 kiloa. Miten 100
kiloa painava mies ja hänen kaksi poikaansa, jotka kumpikin painavat 50 kiloa, pääsevät
sillä joen yli?
Tehtävä nro 2:

HERRA KUUSISEN HERÄTYS
Herra Kuusinen herää yöllä ja silloin hänelle yhtäkkiä muistuu mieleen, että hänen onkin noustava aamulla jo kello kuusi
tavanomaisen kello seitsemän sijasta. Nyt on käynyt niin, että on sähkökatkos eikä hänellä ole sytytintä tai taskulamppua. Kello toimii onneksi
paristoilla ja sen viisarit loistavat pimeässä, mutta pikkuviisari, joka kontrolloi herätystä, ja joka on asetettu seitsemän kohdalle, ei loista. Miten herra Kuusinen
toimii, jotta ei myöhästyisi? (Huom. Vastaus ei ole matkapuhelin.)
Tehtävä nro 3 (verbaalinen päättely):
Mikä vaihtoehto neljästä on oikein?
1.
Mitä tarkoittaa jäätynyt
a) liimautunutta b) nestettä c) jähmeää d) vettä
2.
Kuka on kolmantena aakkosjärjestyksessä
a) Juvenius b) Juuranto c) Juvena d) Juven
3.
Dynaamisen vastakohta on
a) sähköinen b) voimakas c) liikkumaton d) kestävä
4.
Mikä on turbiini
a) voimala b) moottori c) potkuri d) jyrsin
5.
Hevonen on ratsastajalle kuin auto on
a) kulkuneuvolle b) katsastajalle c) vaunulle d) kuljettajalle
6.
Lause on suhteessa kappaleeseen, kuten sana on suhteessa
a) kirjaimeen b) lauseeseen c) artikkeliin d) fraasiin
Tehtävä nro 4 (numeerinen päättely):
Mikä numero on seuraavana tässä numerosarjassa?
2 2 4 6 10
a) 14 b) 10 c) 20 d)16
12 10 8 6 4
a)3 b) 2 c) 1 d) 0
Ja lopuksi vitsi: Miksi porkkana itki junassa? - Se istui sipulin vieressä.
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JÄSENMAKSU 2018
Sukuseuramme toiminnan kannalta on välttämätöntä, että jäsenistö
huolehtisi myös tänä vuonna jäsenmaksujen suorittamisesta.
Jäsenmaksu on 30 € ruokakunnalta.
Maksun tiedot
-

Saajan tilinumero:
Saaja:
Eräpäivä:
Euro:
Viestikenttä:

FI78 8000 1700 0603 54
Vartiaiset ry
30.06.2018
30,00
Jäsenen nimi ja osoite

Jos ruokakuntaan kuuluva muu henkilö on jo jäsen tai haluaa jäseneksi,
merkitään viestikenttään myös hänen nimensä.

Kesäkuu
Nykyisen ajan suomalaisesta nimi ”kesäkuu” tuntuu itsestään selvältä eli samalta kuin ”suvikuu”, siis
vuoden aikaan kuuluva nimitys. Mutta näin ei liene asian laita, vaikka nimi liittynee työkautta ilmaiseviin nimiin, jollaisia ovat huhti-, touko-, heinä- ja elokuu. Jos kesäkuu tarkoittaisi ”suvea”, niin
odottaisi kirjakielessä ”suvikuuta”, koska Turun seudulla, jossa kuukauden nimet on ensimmäisen
kerran pantu kirjaan, ”suvi” tarkoittaa kesää. Siellä kyllä tunnetaan kesäsanakin, mutta toisessa
merkityksessä, nimittäin tarkoittamassa ”kesantoa” eli kylvämättömänä lepäävää peltovainion osaa,
jollaista entisaikaan oli lähes puolet talon pelloista. Vanhassa länsisuomalaisessa työkalenterissa
kesäkuu oli juuri se kuukausi, jolloin suoritettiin kesänajo, so. kesannon ensikertainen kylvö, mikä oli
aikaa viepä ja raskas työ, mutta välttämätön alkukesän tehtävä.
Kesää ennen juhannusta vanha kansa on nimittänyt l y h y e k s i eli p i k k u k e s ä k s i, päivänseisauksen jälkeen pitkän eli i s o n k e s ä n vastakohtana. Varsinaisen kesän katsotaan alkavan,
kun maamies ”panee kouransa kiinni”, saatuaan kauran, ohran, herneen ja pavun maahan, mikä
tavallisesti tapahtuu toukokuun lopulla Urpon päivän (25.5.) tienoilla.
Uudelleen eloon heränneen luonnon viehättävää kauneutta, vehreätä alkukesän koreutta kuvaa sattuvasti ja asiallisesti sananparsi: ”Kaksi on kaunista kesällä: lehti puussa, ruoho maassa, tuomenkukka kolmantena.”
Lainaus: Kustaa Vilkun VUOTUINEN AJANTIETO (Otava 1978)
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