Vartiaisten
Viesti

1 ¤ 2015
Yhteys sukuumme

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

Ystävänpalsta

Vartiaiset ry:n sääntömääräinen vuosikokous

Palsta on edelleen käytössänne, vaikka lehti ilmestyykin nyt vain kaksi kertaa
vuodessa.
Voitte lähettää terveiset ystävällenne, vaikka
hänen merkkipäivänsä ei olisikaan juuri tässä
kuussa. Lämmin viesti ilahduttaa aina.

1.8.2015 klo 15.00 alkaen
Partaharjun leirikeskus Partahovi
Vaakunasali, 76280 Partaharju,
Pieksämäki
Käsitellään sääntömääräiset vuosikokoukselle kuuluvat asiat ja toimintakauden
muuttumisesta kalenterivuodeksi aiheutuneet siirtymävaiheesta johtuvat asiat.
Vuosikokous päättää sääntöjen sanamuotojen muutoksesta vastaamaan
tarkemmin vuoden 2013 vuosikokouksessa päätettyjä tavoitteita.

Julkaisemme myös valokuvia erilaisista merkkipäivistä, juhlista tai muista tapahtumista, jotka
haluatte jakaa meidän muiden kesken. Nyt kuvat
näkyvät myös värillisinä!

Muistathan

Tervetuloa
Vartiaiset ry:n hallitus

Kun muutat nimeä tai osoitetta ole hyvä ja
ilmoita siitä sukuseuralle. Vain tällä tavoin
varmistat, että yhteys sukuseuraan ei katkea ja saat kaiken lähettämämme postin,
lehden, jäsenkirjeet ja mahdolliset muut
tiedotteet.

Päätoimittajan mietteitä
Kuulin ikäväkseni hallituksen kokouksessa, kuinka
harva on ”muistanut” maksaa jäsenmaksun. On harmillista, jos isiemme ja isoisiemme visio suvusta ja
sukuseurasta häviää, unohtuu ja jää nykypolvien
välinpitämättömyyden ”armoille”.
Myönnän, etten minäkään kouluikäisenä ollut
kiinnostunut jostain niin oudosta asiasta kuin sukuseura. Isäni täti, Elsa Vartiainen, jonka nimen sukuseurassa nyt olevat tuntevat, oli kuitenkin tarmokas
”värvääjä”. Meidät siskoni kanssa liitettiin nuorisojäseninä sukuseuraan. – No, kului vuosia, melkein
kaksikymmentä, kunnes isäni sisar soitti minulle ja
”puhui minut ympäri”. Liityin ”oikeasti” Vartiaisiin.
En ole katunut liittymistäni. Suku ja sukututkimus ovat laajentaneet maailmankatsomustani, ei
pelkästään Vartiaisista, vaan yleensäkin Suomen ja
suomalaisten historiasta.
Toivoisin, että teillä kaikilla olisi ”Maire-täti”.

HUOM.
Seuraava Vartiaisten Viesti ilmestyy marraskuussa 2015, koska olemme siirtyneet kaksi
kertaa vuodessa julkaistavaan lehteen.
Aineisto lehteen pyydetään toimittamaan
viimeistään 15.10 joko sähköpostilla tai tavallisena kirjeenä päätoimittajalle.
OIKEAT VASTAUKSET VIIKARIKYSYMYKSIIN SIVULLA 11

Kansikuva
Tämän kevään ensimmäiset leskenlehdet kuvattuina
Vihdin Oravalassa 14.3.2015. (M-T.H. & M.A.)
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vanhenevat

KESÄ TULEE JA KESÄJUHLAT MYÖS

Kohta on taas kesä, ja Suomi näyttää kauneimmat puolet kasvoistaan.
Muutaman lämpimän kuukauden ajan mökkirannat täyttyvät ja karavaanarit
täyttävät tiet. Nuo kaikkien kaverit, teiden tukot. Vuosi vuodelta mukavammalta tuntuu seikkailla kesäisessä Suomessa, löytää uusia niemiä, notkoja ja
saarelmia.
Kesäjuhlat lähestyvät! Vuoro on tällä kertaa taas itäisen Suomen.
Kokoonnumme Partaharjulla Pieksämäellä 1.8. Kesäjuhlat pidetään tälläkin
kertaa yksipäiväisenä, mutta Partaharjulla on mahdollisuus kyllä majoittumiseen, ja lähitienoilta löytyy muitakin mielenkiintoisia matkailukohteita,
joten kauempaakin kannattaa tulla. Muualla lehdessä on lisää luettavaa
asiasta.
Jäsenmaksuasiaa vielä. Lehdessä olevat vetoomukset jäsenmaksun
maksamiseksi eivät oikein ole tehonneet. Erityinen kiitos niille harvoille, jotka
ovat jäsenmaksunsa maksaneet. Laitamme lähiviikkoina jäsenmaksukirjeen
postissa tulemaan, lienee helpompaa niin.
Käsiä tarvitaan. Kuten niin monissa muissakin pienissä yhdistyksissä,
on myös Vartiaiset ry:ssä aktiivinen vastuunkanto keskittynyt liian harvoille
hartioille. Erityisesti Vartiaisten viestin päätoimittaja Arja Melartin on tehnyt
valtavan päivätyön yhdistyksemme tehtävissä yli kolmenkymmenen vuoden
ajan. Nyt hän jättäisi mielellään jo lehtemme päätoimittajuuden nuorempiin
käsiin. Jos tällainen tehtävä kuulostaisi mukavalta harrastukselta, niin ota
rohkeasti yhteyttä Arjaan, yhteystiedot löytyvät lehden takasivulta.
Samoin hallitusvastuuseen toivotaan vereksiä voimia. Mikäli Vartiaisten suku
ja sukututkimus kiinnostaa, voit rohkeasti ottaa yhteyttä, vaikkapa allekirjoittaneeseen. Myös minun yhteystietoni löydät lehden takasivulta.
Kysellä voi vapaasti, eikä velvoita mihinkään. Ja jos sinulla on jo järjestötai hallintokokemusta, niin yhdistyksen puheenjohtajuus on sekin avoinna.
Moneen muuhun harrastukseen verrattuna sukuseuratoiminta on siitä
mukavaa, ettei se sido liikaa eikä muodostu mitenkään isoksi taakaksi,
mutta antaa paljon.
Tervetuloa mukaan joukkoon, ja toivottavasti nähdään Partaharjulla!
Lauri Vartiainen
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DNA-tutkimus ja Kiuruveden sukuhaara
Vartiaisten vaiheita V–kirjassa (v. 2001) esitetyn Kiuruveden sukuhaaran kantavanhemmiksi todentuivat kirjallisten dokumenttien pohjalta Lauri Vartiainen s. 1685 ja Maria Könönen s. 1690 Kaavin
Siikajärveltä. Lauri Vartiaisen vanhemmista ei enää löytynyt tietoja, ja tämän haaran liittyminen Vartiaisten muihin sukuhaaroihin jäi siten täysin arvoitukseksi – vuoteen 2014 saakka.
Kun sukuseuramme käynnistämän DNA-tutkimuksen tuloksia alkoi viime vuonna tulla, kävi ilmi,
että allekirjoittaneen, edellä mainitun Lauri Vartiaisen jälkeläisen kahdeksannessa polvessa ja Västinniemen sukuhaaran kahden edustajan näytteet olivat identtiset. Kuten DNA-koordinaattorimme Jani
Koskisen erinomaisesta kirjoituksesta Vartiaisten Viestissä 1/2014 käy ilmi, tämä tulos tarkoittaisi
tilastollisesti keskimäärin sitä, että näillä sukuhaaroilla olisi yhteinen esi-isä 250 vuoden sisällä. Toisin
sanoen on hyvin mahdollista, että jo Lauri Vartiaisen isä tai isänisä kuuluisi sukuhaaraan, joka käsittää
Västinniemen Jussi Vartiaisen jälkeläisiä 1500-luvun loppupuolelta alkaen (Vartiaisten vaiheita IV, v.
2004).
Haeskeltuani Vartiaisten vaiheita IV – kirjasta (2004) mahdollisia isäehdokkaita Lauri Vartiaiselle
yhdeksi suosikikseni päätyi taulun 460 Pekka Vartiainen, joka on sekä kirjan että Hiski-tietokannan
mukaan vihitty vuonna 1681 Liisa Heikintytär Könösen kanssa, mikä sopisi ajallisesti yhteen Lauri Vartiaisen syntymän kanssa. Kuitenkin, jos kirjassa mainittu Liisa Könösen syntymävuosi 1628 on oikea,
ei hän voi ikänsä puolesta olla Lauri Vartiaisen äiti. Toisaalta, kun avioituminenkaan vasta 53vuotiaana ei tunnu oikein todelta, syntyy epäilys, että syntymävuosi olisi virheellinen. Merkittävä
yhdistävä tekijä Pekka ja Lauri Vartiaisen välillä on heidän puolisoidensa kuuluminen samaan Könösten sukuun, mikä seikka herätti kirjoittajassa ajatuksen mahdollisesta isä-poika-suhteesta Pekan ja
Laurin välillä. Arvoituksia riittää!
Innokkaalle sukututkijalle olisikin selkeä tehtävä selvittää lopullisesti Kiuruveden ja Västinniemen
sukuhaarojen keskinäinen linkittyminen.

Antti Vartiainen

Lehdestä luettua
Huhtikuun 2015 TIEDE -lehdessä on DNAtutkimukseenkin liittyvä mielenkiintoinen artikkeli
”Suomessa asuu kaksi kansaa”. Siinä kerrotaan,
että itä- ja länsisuomalaiset eroavat geeneiltään
enemmän kuin britit ja saksalaiset.
Artikkelissa on verrattu sairastavuutta, mielenterveyttä, sävellajia kansansävelissä (molli vai
duurivoittoinen) ja laktoosinsietokykyä. Itä- ja länsisuomalaisten geneettiset erot on pantu merkille
useissa tutkimuksissa. Sukulaisuussuhteita on katsottu vain isältä pojalle perityvistä Y-kromosomeista, vain äidiltä periytyvästä mitokondrioiden dna:sta sekä molemmilta vanhemmilta
saatavasta tuman dna:sta. Idän ja lännen juopa on
näkynyt selvästi kaikissa paitsi mitokondrioiden
dna:ssa. Suurin geneettinen kahtiajako on havaittu
Y-kromosomissa eli isä-poikalinjassa.
Vanha käsitys oli, että itä ja länsi erkaantuivat
vasta keskiajan lopulla sisäisen siirtolaisuuden
seurauksena. Nyt tutkimus sanoo, että jako tapahtui jo kivikaudella ulkoisen muuttoliikkeen myötä.

Aiemman käsityksen mukaan nykyisten suomalaisten esivanhemmat asettuivat Etelä- ja
Lounais-Suomeen ja että sieltä osa väestöstä muutti pieninä perheyksikköinä Itä-Suomen korpiin.
Uudempi muuttotarina tässä tutkimuksessa
on, että jo 10 500 vuotta sitten asukkaita alkoi saapua idästä ja levittäytyi koko silloisen Suomen
alueelle ja vasta 4 500 – 3 500 vuotta sitten maahan saapui lännestä ja etelästä väestöä. Tätä
uudempaa tarinaa tukevat niin sanottujen haploryhmien erot. Haploryhmä on joukko dna-jaksoja,
jotka yleensä periytyvät yhdessä, ja niillä voi tarkastella sukulaisuussuhteita. Länsisuomalaisilta
miehiltä otetuista dna-näytteistä löytyy tiuhemmin
tiettyä skandinaavista haploryhmää. Sitä vastoin
suomalais-ugrilaiseen taustaan liitetyn haploryhmän taajuus on selvästi korkein juuri Itä-Suomessa.
(Osittainen lainaus: TIEDE lehti 4/2015 päätoimittaja Jukka Ruukin luvalla.)
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Nokkakiven huvipuisto
Vuonna 2004 poikamme Lauri hämmästytti
minut ja Anneli-äitinsä perusteellisesti. Vakituisessa työssä Vantaalla toimiva ja lisäksi
omaa elektroniikkayritystään hoiteleva mies
ilmoitti ostaneensa Lievestuoreelta pari hehtaaria maata ja ryhtyvänsä puuhaamaan huvihuvipuistoa! Tontti on vilkkaan valtaväylän,
Kuopioon menevän 9-tien varrella parisenkymmentä km Jyväskylästä itään. Paikkakunta
oli hänelle tuttu jo lapsuudesta, kun perheemme asui siellä kahdeksan vuotta isän
toimiessa opettajana lukiossa.
Lauri kertoo innostuneensa ensi kerran huvipuistoista käydessään Linnanmäellä
seitsemänvuotiaana. Sittemmin lukuisat vierailut puistoissa Suomessa ja ulkomailla kirvoittivat miehen perustamaan 1998 huvipuisto.net -sivuston, johon hän kokosi tietokantaa
Suomen huvipuistoista (sivusto on edelleen päivitettynä nettisivuilla). Idea omasta todellisesta unelmapuistosta alkoi kehittyä. Ei pelkästään laitteita, olisi myös oikeanlainen
tunnelma puutarhoineen, suihkulähteineen ja kukkaistutuksineen. Puisto tarjoaisi kaikille
ikäryhmille, myös pikkulapsille, vaareille ja mummoille sopivia laitteita vanhoista klassikoista uudempiin kieputtimiin! Isät ja äidit voivat nauttia kioskin antimista, kun lapset
iloitsevat laitteissa.
Kesällä 2003 Tykkimäen huvipuisto
luopui legendaarisesta pyörityslaitteesta
nimeltään Round Up. Käydessään puistossa valokuvausreissulla, Lauri tapasi toimitusjohtajan, jolta kyseli minne ”Painekattilana” tunnettu laite meni. Vastaus oli,
että osiin purettuna puiston varastossa ja
lähtisi nimelliseen hintaan. Laite oli pelastettava ja Lauri huomasi äkkiä olevansa
ison huvipuistolaitteen omistaja. Laitteelle
oli löydettävä sopiva paikka. Tontti tuli ostettua ja huvipuiston suunnittelu sai alkunsa. Työt alkoivat keväällä 2005 ja hankittuja laitteita päästiin asentamaan vasta
keväällä 2007. Avajaiset olivat sitten kesäkuun 15. päivänä samana vuonna. Valtatien ja huvipuiston välissä on muhkea isonenäinen siirtokivilohkare, josta Nokkakiven puisto sai nimensä. Nokkakivi on Suomen kuudes huvipuisto. Muut ovat Linnanmäki, Särkänniemi, Tykkimäki, Wasalandia ja Powerpark.
Sateisena avajaiskesänä oli kävijöitä vain 10 000, joka oli alle odotusten. Puisto on
sitten kasvanut tasaisesti joka vuosi ja viime kesänä päästiin jo 35 000 paremmalle puolelle. Sääoloilla on kävijämääriin ratkaiseva vaikutus. Viime kesänä koleus ja sateisuus jatkui
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koko kesäkuun ja pilasi vielä 4.7. ”Amerikan päivät”, joihin oli satsattu paljon. Sen jälkeen kesä muuttui liian kuumaksi hellekeliksi. Kävijämäärän kasvu jäi noin 10% tasolle,
joka olisi nykypäivänä mille tahansa yritykselle kiitettävä luku, mutta Nokkakivelle se oli
pieni pettymys.
Käytettävissä olevat isot laitteet ovat
Miami, Round Up, pilvenpyörä, maailmanpyörä, törmäilyautorata, Hully Gully, vauhtivirveli, kummitusjuna ja Scrambler-karuselli
(v. 2015 uutuus). Lapsille on tarjolla pienoisjuna, lentokonekaruselli, mustekala,
lasten maailmanpyörä, miniautot, kanoottijoki, Peppi-karuselli ja lentosimulaattori.
Muita kiinnostavia puiston kohteita ovat
Suomen suurin pensas-labyrintti, lammasfarmi, mörkömetsä sekä pelihalli. Pelihalli
sijaitsee entisen lasitehtaan tiloissa viereisen
Laukaanhovin kiinteistössä, jonka puisto osti toissa vuonna. Puiston nettisivuilta
www.nokkakivi.fi löytyy runsaasti lisätietoa.

Nokkakiveä hoitaa yhtiö Bellingham Oy, jonka pääomistajana on Lauri Vartiainen ja toisena puuhamiehenä hänen entinen työtoverinsa Markku Hakola. Hän on ollut toiminnoissa apuna ja ideoimassa puiston kehittämistä. Puisto on ainoa yksityisessä
omistuksessa oleva puhtaalla yrittäjäpohjalla toimiva huvipuisto maassamme. Perustamisessa ei ole lainkaan käytetty julkista rahoitusta.

Erkki Vartiainen
Saarijärvi
KUVAT:
1) Nokkakivi-ryhmämatkaesite: Pilvenpyörä ja vihreää puistomaisemaa
2) Round Up "painekattila" on pyörinyt alkuaan Linnanmäellä
3) Puistossa työskentelee yli 40 kesätyöläistä, joista osa toimii puistoprinsessoina
4) Miniautoilijat odottavat lähtömerkkiä
5) Peppi-karuselli
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Vartiaiset Mediassa

Vartiaiset Mediassa

Kuva: Aliisa Ristmeri
FILMAATTISET
Julkaistu: Iltasanomat
4.3.2015

Loiske eteni Sami Vartiaisen hattutempun avulla
liigakarsintoihin
Lempäälän-Vesilahden Sanomat Juha Raunio 8.3.2015

Sääksjärven Loiske pelaa muutaman viikon päästä
isoista asioista eli paikasta maan pääsarjaan. Asiaan
saatiin sinetti lauantaina 7. maaliskuuta, kun Loiske
voitti Hakkarissa pahimman uhkaajansa Rauman lukemin 3 - 2 (0-1). Pelin sankarina hääri liki nelikymppinen
Sami Vartiainen, joka iski kolme maalia.
– Veteraani alkaa vertyä. Pitkä kokemus näkyy Samilla
ratkaisuhetkien oikeina tekoina. Meidän vahvuutemme on materiaalin syvyys, vaikka joku rosterista
puuttuu, niin penkiltä saadaan kovalla asenteella parketille kirmaavia äijiä tilalle, kiitteli valmentaja Janne
Malmi pelin ratkaisijaa sekä koko muutakin sakkia,
josta puuttui tällä kertaa vammojen takia Mikko Järvinen.

Satuhäiden ensi maanantain (9.3.) jaksossa
nähdään pariskunta,
jonka suhteesta ei puutu ainakaan romantiikkaa. Ylen
suosikkisarja Satuhäät pyörähti käyntiin peräti kymmenennen kerran Suomessa 23. helmikuuta. Ensi
maanantain jaksossa esittäytyvät 38-vuotias Janne
Vartiainen ja hänen kihlattunsa, kymmenisen vuotta
nuorempi Henna Jäppinen. Janne ja Henna arvostavat
molemmat romantiikkaa yli kaiken. Ilta-Sanomat esikatseli sarjan tuoreimman jakson.
Rituaalit ja romantiikka ovat ensi maanantaina televisiossa nähtävälle pariskunnalle erityisen tärkeä osa
naimisiinmenoa. Samanlaiset kihlatatuoinnit on jo
otettu, mutta niiden lisäksi on saatava häätatuoinnit. –
Ollaan jo aiemmin päätetty, että jos päästään ohjelmaan, niin otetaan tatuoinnit, joissa lukee ”Satuhäät”
ja päivämäärä, Janne kertoo. Tatuointien lisäksi Janne
ja Henna käyvät ripustamassa rakkauden lukon Savolanniemen siltaan. Avaimet lentävät perinteen
mukaisesti jokeen lukitsemisen jälkeen. – Se on nyt
ikuisesti siinä, he toteavat molemmat onnellisten hymyjen saattelemana.
Romantiikka ei lopu tatuointeihin tai rakkaudenlukkoon. Näiden lisäksi pari kantaa kauloissaan
sydämenpuolikasriipuksia.
– Meillä on sydämenpuolikkaat, joissa on toisen nimi.
Aina on toisen sydän mukana, Henna selittää. Vikisormusten lisäksi korukaupasta ostettiin häihin samppanjalasit, joihin on kaiverrettu molempien puolisoiden nimet.

Turun Sanomat 6.3.2015

Juhana Vartiainen vaihtoi
Sdp:n kokoomukseen 40
vuoden jälkeen
Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ylijohtaja Juhana
Vartiainen pyrkii eduskuntaan
kokoomuksen ehdokkaana.
56-vuotias Vartiainen on ehdolla Helsingin vaalipiiristä. Vartiainen on aiemmin ollut Sdp:n jäsen.
Hän kertoi kokoomuksen tiedotustilaisuudessa,
ettei koe loikanneensa kannoissaan yhtään mihinkään.
Puoluevalinnan ei hänestä pitäisi olla kenelläkään yllätys, koska hän on avannut ajatteluaan julkisuudessa.
Hänet tunnetaan keskustelua herättävistä talousarvioistaan. Alkuvuodesta hän oli kirjoittamassa Sitran
asiantuntijaraporttia, jossa ehdotetaan isoja muutoksia ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan. Ryhmä
ehdotti mm., että ansiosidonnainen turva ulotettaisiin
kaikkiin palkansaajiin ilman edellytystä työttömyyskassan jäsenyydestä.
Ennen nykyistä tehtäväänsä Vartiainen on työskennellyt Ruotsin kansallisen taloustutkimuskeskuksen
tutkimusosaston ja Ruotsin ammattiliittojen taloustutkimuslaitoksen johtajana.
Kokoomus on nimennyt Helsinkiin täyden listan eli
22 ehdokasta. Vartiainen tulee Euroopan Investointipankin varapääjohtajaksi pyrkivän Jan Vapaavuoren
tilalle.
(Vartiaiset Mediassa jatkuu seuraavalla sivulla.)

Yhteisöllinen ÄLY-ryhmä pitää ikääntyneet mukana
tekniikan kehityksessä, Vertaistoiminnalla älypuhelin
tutuksi
Hämeenlinnalaiset ikäihmiset opettelevat torstaisin Kumppanuustalolla, Hämeenlinnan seudun Setlementissä älylaitteiden käyttöä. Kysymys on Setlementtiliiton Yhdessä
mukana -projektin ÄLY-ryhmästä, jonka tavoitteena on pitää
ikääntyneet kiinni tekniikan kehityksessä vertaistoiminnan
avulla.
Ryhmän yhtenä vertaisohjaajana toimii hauholainen,
vastikään eläkkeelle päässyt Antero Vartiainen, joka on
aiemminkin ollut mukana Setlementtiliiton vapaaehtoistoiminnassa.

Hämeenlinnan kaupunkiuutiset 8.4.2015
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Lauri Vartiainen
Suomen
Raamattuopiston
Säätiön
toiminnanjohtajaksi

Turun Sanomat 14.4.2015 Autoilu
Teksti Simo Ahtee
Kuvat TS/Ari-Matti Ruuska

Naamataulu tekee ylinopeudesta julkisen
Nopeusnäyttötaulut
ovat lieventäneet ylinopeuksia

Suomen Raamattuopiston Säätiön hallitus on
valinnut säätiön toiminnanjohtajaksi teologian maisteri Lauri Vartiaisen. Hän aloittaa
tehtävässä 1.5.2015, jolloin nykyinen toiminnanjohtaja Timo Junkkaala jää eläkkeelle.
Vartiainen siirtyy uuteen tehtävään Suomen
Raamattuopiston vararehtorin tehtävästä.
Aiemmin hän on toiminut muun muassa lehtorina ja koulutuspäällikkönä Diakoniaammattikorkeakoulussa.
Tämä on suuri kunnia ja arvostuksen osoitus, mutta tunnen myös tehtävään liittyvän
vastuun, Lauri Vartiainen toteaa valinnastaan. Onneksi päivän tunnussanassa luki
tänään rohkaisuna Roomalaiskirjeen kohta
”Jumala ei peruuta lahjojaan eikä antamaansa kutsua”, hän lisää.
Raamattuopiston nykyinen toiminnanjohtaja Timo Junkkaala toteaa, että Vartiaisella
on vahva teologinen sivistys ja pitkä työkokemus. Lauri on myös Raamattuopiston
kasvattina luotettava ja turvallinen valinta.
Hän on osoittautunut itsenäiseksi henkilöksi,
joka kykenee uusiin rohkeisiin avauksiin. Siksi hän on oikea henkilö johtamaan Raamattuopistoa kohti tulevaisuutta.
Lauri Vartiainen kertoo, että teologisesti
Raamattuopisto tulee pysymään vastaisuudessakin samoilla linjoilla kuin Timo Junkkaalan
toiminnanjohtajakaudella.
Suomen Raamattuopiston hallitus on yksimielisesti nykyisen hengellisen linjan takana.
Muutenkin tämä on työtä, jota tehdään tiiminä kokeneen ja osaavan työyhteisön kanssa,
Vartiainen kertoo.

Nopeusnäyttötaulujen
persoonallisemmasta
päästä ovat versiot,
joissa rajoitusten
mukaan ajava autoilija
saa näytölle palkakseen hymynaaman.
Ylityksistä väläytetään
surunaamaa, ja röyhkeimmät hurjastelijat
joutuvat katsomaan
huutomerkkiä - jos
vain ehtivät.

Viime syksynä tein testin, jossa sammutin näytön
mutta laite jatkoi nopeuksien rekisteristä. Nopeudet kasvoivat heti, kun valot sammutettiin. On
tietysti hyvä, jos laitteiden vaikutus on ongelmakohdissa edes hetkellinen, kertoo Nina Vartiainen
Naantalin kaupungin yhdyskuntateknilliseltä osastolta.
Vartiaisen mukaan suurin osa autoilijoista ajaa
maltillisesti, mutta satasen ylityksiäkin on kirjattu.
Törkeimmät lukemat eivät piirry näytölle. Näin hillitään heitä, jotka haluavat testailla ajoneuvonsa
kiihtymiskykyä.

(Lauri on Vartiaiset ry:n hallituksen jäsen.
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KUMMIT
Omat kummini olivat ehkä äidin ystäviä, joiden luona kävin kai muutaman kerran vuodessa kaupungin toisella
puolella, ennen kuin aloitin kansakoulun. Vanhempana käynneissäni oli varmaan useiden vuosien välejä, eikä mieleen ole jäänyt mitään keskusteluja heidän kanssaan, äiti hoiti puhumiset. En muista näiden kummien koskaan
käyneen meillä kotona, mutta on mahdollista että niin on tapahtunut.
Siskon kummiin, joka asui viereisessä kaupunginosassa, oli läheisemmät suhteet, sillä hän oli sivutoiminen parturi, jonka tuoliin jouduin useita kertoja vuodessa. Tärkeintä oli kuitenkin, että tämä kummi asui pienessä mökissä
merenrannalla ja hänen tontillaan oli hyvin hoidettu komposti, josta aina löytyi kastematoja, kun halusin rannalle
onkimaan.
Kummieni elämästä ja niiden päättymisestä ei minulle ole jäänyt mitään tietoja, äiti piti heihin yhteyttä ja kävi
yhden kummin lapsen luona niin kauan, kuin pystyi itsenäisesti matkustamaan.
Nämä kummit eivät olleet samaa ikäluokkaa vanhempieni kanssa, mitä myöhemmin olen ihmetellyt. Nykyään
kummit taitavat olla suurin piirtein kastettavan lapsen vanhempien kanssa saman ikäisiä.
Nämä omat hatarat muistot kummeista nousivat mieleen tänä keväänä, kun muutamia "kummi" asioita tuli käytännössä vastaan.
Suomen luterilaisilla on kummeja ollut jo yli 400 vuotta ja niistä on ollut erilaisia määräyksiä ja niiden noudattamisissa on ollut monenlaisia käytäntöjä. Kreikanuskoisilla ovat määräykset tiukempia, enkä tiedä joustetaanko niistä
käytännössä. Kummien alkuperäinen tehtävä oli hengellinen tukeminen mutta, kun kuuntelee sivusta nuoremman
sukupolven puheita, niin tuntuu pitävän paikkansa väite kummeista "lahja-automaatteina". Pitäisi ostaa lahjoja
monta kertaa vuodessa. Aikaisemmin oli hienoa jos sai "kummilusikan".
Kummit ovat olleet minulle lähinnä sukututkimuksessa yksi rivi tutkittavan henkilön syntymäajan ja -paikan
jälkeen. 1980-luvun alussa työväenopiston sukututkimuskurssilla opettaja sai kummien tärkeyden iskostettua aivoihin, koska niiden ylös kirjoittaminen tuntui helpommalta kuin monet muut opeteltavat asiat. Kummien tiedoista
ei ole varsinaisesti mitään hyötyä, jos kummit ovat olleet pappilan piikoja tai renkejä, jotka on käsketty kummeiksi.
Samoin hätäkasteissa kummeina on voinut olla täysin sattumanvaraisesti paikalle tulleet henkilöt.
Kaste sinällään oli tietysti tärkeintä, jotta lapsen ehkä äkillisesti kuoltua hänet saisi haudata siunattuun maahan.
Sukututkimuksessa kiinnostavinta on silloin, kun syntynyt lapsi on niin hyväkuntoinen, ettei vanhemmilla ole kiirettä hänen kastamisen suhteen. Tällöin vanhemmat ovat voineet rauhassa harkita kenet pyytävät kummeiksi, omia
sukulaisiaan, ystäviään tai naapureita. Henkilöitä, joihin heillä on ollut hyvät suhteet ja joihin he ovat luottaneet.
Kun kummina olevan sukulaismiehen jälkeen olevalle naiselle on merkitty "hänen vaimonsa" se on toisinaan
aiheuttanut lisätutkimuksia ja niistä on saatu lisää henkilöitä sukuhaaraan.
Seurakunnasta ja kirkkoherrasta riippuen kummeja on ollut yleensä kaksi tai neljä. Niissä tapauksissa, joissa
Syntyneiden kirjaan merkitty yhdelle lapselle kymmeniä kummeja, pitkienkin matkojen takaa, niin kyseessä on
ollut jonkun virkamiehen lapsesta.
Vartiaisten sukututkimustiedostoon ei kaste- ja kummitietoja ole ainakaan sanottavasti kirjattu. Sukuhaaroista
Jyrinlahti, Kiuruvesi ja Riistavesi sanahaulla "Kummi" ei löytynyt mitään. Västinniemestä löytyi: Kummi: rah.
Mitä tuo tieto tarkoittaa sitä en tiedä.
"Kaste" sanoja löytyi Riistavedeltä: Kastettu Kauvatsalla ja Jyrinlahdelta: kastekirjassa kastettu Juhoksi (Kettunen) Näissä suurimmissa sukuhaaroissa on kuitenkin tietoja lähes 12 000 henkilöstä.
Sukututkimuksessa toisinaan kyllästyy jonkin alueen kirjojen katseluun ja tulee otettua joku toinen sukuhaaran ja
alueen tutkittavaksi. Nyt Taina Hyrskeen yhteydenotto ja lisätiedot Petteri Vartiaiselle s. 27.11.1817 saivat melkein
pari vuotta uinuneen Juuan sukuhaaran tutkimisen jatkumaan.
Anna Maria Petterintytär Vartiaisella s. 6.1.1852
ja Petteri Petterpoika Härkösellä s. 20.6.1848 oli
Antti Petterinpoika Härkönen s. 30.11.1879 Kontiolahti Selkie N:o 31,
joka oli kastettu 26.12.1879.
Kummit: Talollinen Petter Vartiainen ja Vappu Ikonen.
Tämän Antti Härkösen elämän alkuvaiheita voidaan seurata Kontiolahden Syntyneiden kirjasta Lastenkirjoihin,
joista viimeisessä hänelle on merkitty lähtö Joensuuhun.
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Joensuussa hänet on levyseppänä merkitty sisäänmuuttaneeksi
14.8.1896 ja siellä hän on asunut ainakin vuoteen 1900 asti. Pitemmälle ei
kirkonkirjojen perustella päästä ellei tilata maksullista sukuselvitystä.
Olen varmaan lapsesta saakka nähnyt kaksi valokuvaa Antti Härkösestä ja kuullut hänen nimensä ja saanut jonkin selvityksen siitä, että hän on
Vartiaisten sukua. Mielessäni kai laitoin hänet lokeroon "pikkuserkun
kummin kaima" tai vastaavaa. Ihmettelin hänestä otettuja valokuvia, sillä
ne poikkesivat täysin Röksän Vartialan muista valokuvista.
Vasta Kontiolahden Syntyneiden kirjassa oleva merkintä kummeista
antoi tarpeelliset tiedot, joita tarvitaan kun selvitetään Albert Vartiaisen
arkistoa ja varsinkin henkilöitä, joita on valokuvissa. Vaikka suurimman
osan nimet tiedetään, niin henkilöiden mahdollinen kuuluminen Vartiaisten sukuhaaroin vaatii vielä paljon selvittämistä. Tähän asti selvitys on
tapahtunut vain kuvia sukuun kuuluville näyttämällä Ilomantsissa, Kiihtelysvaarassa, Kontiolahdella ja Tampereella. Antti Härkösen tapaus oli
ensimmäinen, joka ratkesi kirkonkirjojen avulla.
Miksi Anna Maria Vartiainen ja Petteri Härkönen valitsivat ensimmäisen poikansa nimeksi Antti? Oliko sillä vaikutusta, että kummiksi
pyydetyn naapurin Petteri Vartiaisen isä oli Antti. Olisiko Juuan Petteri
Vartiaisen ja Liperin Mattisenlahdella syntyneen Antti Vartiaisen välillä
joku sukuyhteys. Se voisi selvitä Juuan sukuhaaraan kuuluvan miehen
osallistumisella DNA-Y testiin. Mattisenlahden Vartiaisten osalta on yksi
DNA-Y testitulos jo käytettävissä.
Petteri Härkönen löytyy Pekka Härkösenä Albert Vartiaisen 31.5.1977
Vartiaiset ry:lle lähettämästä kirjeestä "Lyhyt katsaus Wartiaisten suvusta." Pekka Härkönen on ollut toisena todistajana välikirjassa, jossa Antti
Vartiaisen pojat Petter ja Heikki jakavat 20.7.1882 keskenään maat, irtaimet, heinät, viljat ja eläimet. Petter sai jaossa Kansanahon ja Heikki
Venäjänahon tilat.
Antti Härkösestä on merkintöjä 13.2.1946 - 5.7.1947 neljä kertaa vuodesta
1942 alkaen pidetyistä Vartialan vieraskirjoissa. Tällöin hän on asunut
Helsingissä, jossa hänestä olevat kaksi valokuvaa on otettu.

Antti Härkösen perheestä ei ole selvyyttä,
kaksi kertaa on hänellä ollut mukana Katri ja
kaksi kertaa Matti joka on kirjoittanut olevansa
Lahdesta. Lahdesta myös Helmi Härkönen
joka on 7.3.1948 kirjoittanut olevansa ensimmäistä kertaa Vartialassa. Siitä, ovatko nämä
henkilöt arkiston valokuvissa, ei ole tietoa.
Heikki Antinpoika Vartiaisen tyttärentyttären tytär meni 70-luvulla naimisiin Härkösen kanssa. Heistä on Albert
Vartiaisen arkistossa hääkuva ja muita kuvia sekä merkintöjä vieraskirjassa. Ehkä ensi kesänä selviää, onko kyseessä Anna Maria Vartiaisen Juuan sukuhaaraan jälkeläinen.

Matti Asomäki
1



Vartiaisten

Viikarit

Mikä kuvista liittyy tähän tekstiin? (Kuvat: M-T Haikaravirta)
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LIITTYY EDELLISEN SIVUN
VIIKARITEHTÄVÄÄN.

SUOMALAISIA SANA-ARVOITUKSIA
1.
2.
3.
4.

Jättiagaave (Agave americana)
o Alkujaan Meksikosta kotoisin oleva mehikasvi,
tulokkaana yleinen esim. Välimeren seuduilla.
o Lehtiruusuke kasvaa 10-30 vuotta kukkiakseen
vain kerran.
o Kukintovarsi usean metrin mittainen (jopa
10 m), kukinto jopa 4 m leveä.
o Epämiellyttävän tuoksuisten kukkien pölyttäjinä erityisesti lepakot.

Edestakaisin kulkee, paikaltaan ei pääse.
Hampaat on, ei syö mitään.
Mikä on kaikista nopein maailmassa?
Mitä kaikki yhtä aikaa tekevät?

LAIVA ON LASTATTU
Osanottajat istuvat tuoleilla
ympäri huonetta muodostaen jonkunlaisen piirin.
Heittovälineenä käytetään pehmeää palloa tai
vastaavaa esinettä. Alussa sovitaan kirjaimesta, jolla kaikkien niiden sanojen tulee
alkaa, joita leikissä saa käyttää. Kirjain on
esim. K.
Se leikkijä, jolla on heittoväline kädessään, nakkaa sen jollekin toiselle sanoen
samalla: ”laiva on lastattu”. – ”Millä?”, kysyy
tämä. – ”Kaloilla”, vastaa heittäjä. Heittovälineen saaja nakkaa sen viipymättä edelleen
jollekin muulle lausuen vuorostaan: ”laiva on
lastattu”, j.n.e. Vastaus on tällä kertaa esim.:
”kankailla”. Näin jatketaan nopeasti edelleen,
vastaukset esim.: ”koneilla, kivillä, kissoilla,
kullalla” j.n.e.
Heittäjältä, joka ei nopeasti keksi k:lla
alkavaa sanaa – toiset voivat laskea ääneen
tämän vitkastellessa esim. 5:een tai 10:een –
tai joka lausuu sanan, joka on jo aikaisemmin sanottu, otetaan pantti.

Oikea kuva on vasemmalla alhaalla.

MONTAKO PÄIVÄÄ
KUUKAUDESSA?
Päivien lukumäärän kussakin kuukaudessa muistaa seuraavasta muistosäkeistöstä: ”Syys-, huhti-,
kesä- ja marraskuuss’ on päivää kolmekymmentä,
kahdeksankolmatt’ helmikuussa ja muissa yksi
neljättä.”
Lyhyet ja pitkät kuukaudet muistaa myös
nyrkkiin puristetun käden rystysistä ja niiden välisistä syvennyksistä. Etusormen rystynen vastaa
pitkää tammikuuta, sen viereinen syvennys lyhyttä
helmikuuta, keskisormen rystynen pitkää maaliskuuta j.n.e. pikkusormen rystyseen saakka, joka
vastaa heinäkuuta. Kun laskemista jatketaan, aloitetaan taas pikkusormen rystysestä (elokuu) ja
mennään päinvastaiseen suuntaan.
(Pikku Jättiläinen, Yrjö Karilas, WSOY 1923)

PANTTIEN LUNASTUS
Leikin johtaja tai se, joka ei ole menettänyt
panttia, peittää kertyneet pantit esim. liinalla, panee kätensä se alle ja ottaa käteensä
jonkun panttiesineen niin, etteivät muut sitä
näe, sekä kysyy: Mitä tämän pantin omistajan tulee tehdä lunastaakseen panttinsa?
Joku leikkijä lausuu nyt tehtävän. Tehtäviä
on monenlaisia, mitä kunkin päähän saattaa
pälkähtää.
Sopivia tehtäviä ovat esim. laulaa laulu,
kertoa vitsi, hyppiä yhdellä jalalla, matkia
jotain eläintä tai ehdotta uusi leikki. Pantin
lunastus ei kuitenkaan saa olla liian vaikea
tai vaarallinen, tai sellainen, joka nolaa
osanottajan.

mikä ammatti?
1) Erään muusikon nimi on tämä ammatti ja
ruohikko + O-kirjain
2) Monet Suomen presidentit ovat olleet
tässä ammatissa.
3) Muuttamalla ensimmäinen kirjain siitä
tulee alkoholille altis.

mikä ruoka?
1) Tässä monien herkkuna pitämässä on
lopussa pinta-alamitta.
2) Sitä on punaisena ja mustana.
3) Muikulla se on erinimistä.

Hei taas kaikki Viikarit, iästä riippumatta!
Tälle palstalle tarkoitetut kirjoitukset, piirrokset, valokuvat, tehtävät tms. pyydetään lähettämään lehden toimitukselle 15.10. mennessä.

Oikeat vastaukset näihin ja viereisen palstan
arvoituksiin ovat jollain sivulla tässä lehdessä.
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VARTIAISET RY:N SUKUKOKOUS LAUANTAINA
1.8.2015
PARTAHARJULLA
Kuten Vartiaisten Viestissä 2/2014 kerrottiin,
on tämän vuoden sukukokous, kesäjuhla ja
vuosikokous, Pieksämäellä Partaharjun leirikeskuksessa elokuun 1. päivänä.
Paikka sijaitsee noin 6-7 km kaupungista pohjoiseen. Virallinen ohjelma keskittyy lauantaihin, mutta omaa ja yhteistä ohjelmaa on
helposti järjestettävissä vaikka koko viikonvaihteeksi perjantaista sunnuntaihin.
Osallistumismaksu, joka sisältää kahdet kahvit ja lounaan, on 25,- €/henkilö, alle 12 vuotiailta lapsilta 15,- €.

Ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään 30.6.2015 maksamalla osallistumismaksu Vartiaiset ry:n pankkitilille nro FI78 8000 1700 0603 54. Tietokenttään teksti ”Partaharju” sekä osallistujien nimet ja maininta montako
aikuista ja montako lasta maksu kattaa.

Tarvitsemansa majoituksen kukin osallistuja järjestää itse Partaharjulla tai muualla; myös
Pieksämäen kaupungissa on majoitusliikkeitä. Partaharjulla on sekä erihintaisia hotellihuoneita että mökki- ja huvilamajoitusta. Näihin voi tutustua Partaharjun omilla verkkosivuilla www.partaharju.info, jotka löytyvät myös Googlen kautta hakusanalla ”partaharjun toimintakeskus”.
Verkkosivuilla on sähköinen huoneenvarauslomake, mutta majoituksen voi varata myös
sähköpostilla partaharju@ptk.fi sekä puhelimitse 044 725 4124. Jokainen maksaa majoituksensa suoraan Partaharjulle.

Toivomme runsasta osanottoa sukutapahtumaamme ja yhdessä viihtymistä
leppoisassa savolaisessa kesämaisemassa.
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SUKUKOKOUKSEN OHJELMA

ILMOITTAUTUMINEN JA TULOKAHVIT klo 10.00 - 11.00, Partahovi (päätalo)
LIPUNNOSTO klo 11.00
AAMUHARTAUS leirikirkossa klo 11.15, Ristikiven kirkko

KOKOONTUMINEN JUHALATILAAN klo 12.00,
Partahovin Vaakunasali

TERVETULOSANAT

Varapuheenjohtaja Tapio Vartiainen

PIEKSÄMÄEN JA PARTAHARJUN LEIRIKYLÄN ESITTELY,
HISTORIAA JA NYKYPÄIVÄÄ
Tapio Vartiainen ja Partaharjun edustaja

LOUNAS 13.30 talonpojanlounas noutopöydästä:

salaattipöytä

kala- ja lihalämminruoka

leipä, ruokajuomat (talossa on myös A-oikeudet)

kahvi ja jälkiruoka
VUOSIKOKOUS klo 15.00
LÄHTÖKAHVIT JA ARPAJAISET klo 17.00


Lähtökahvien lomassa järjestettäviin arpajaisiin toivotaan osallistujien lahjoittavan
tuotteita – jotta mahdollisimman moni arpa voittaisi!
Sukutuotteiden myynti- ja esittelypöytä on esillä koko päivän ajan.
Sukututkimustiedoston hoitaja Jouni Kainulainen päivystää tietokoneen kanssa.
Häneltä voi kysyä lisätietoja suvustaan, tarkistaa tietoja ja hän myös mielellään vastaanottaa uusia tietoja.
Eri sukuhaaroja esitteleviä tauluja on esillä kokoustilassa.
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MUITA MAHDOLLISIA AKTIVITEETTEJA
KOKOUSPÄIVÄN ULKOPUOLELLA:
Leirikeskuksen alueella on järjestettävissä iltanuotio, mikä
luontuu varsinkin niiden ohjelmaan, jotka tulevat jo perjantaina yöksi tai jäävät kokousta seuraavaksi yöksi Partaharjuun.
Aktiivinen suunnistusharrastajamme Erkki Vartiainen tekee
maastoon helpon suunnistusradan, jossa kullakin rastilla on
sukutietoaiheisia kysymyksiä, tehtäviä tai tietoiskuja.

Ulkoilu- ja kuntoilumahdollisuudet alueella ovat moninaiset: Salvosella voi
soudella ja uida, harjua pitkin kävellä (1-5
km) ja ihailla savolaisia maisemia, vaeltaa
järven ympäri (10 km) tai lähteä vaikka
mustikkaan.

Saunominen onnistuu useissa paikossa: joissakin vuokramökeissä ja huviloissa on omat
saunansa; Rantasaunaa ei ole enää varattavissa
lauantaiksi mutta esim. perjantaina se on toistaiseksi vielä vapaa.

Monissa tiloissa on omat keittiönsä, mutta niihin
voi tilata myös iltapalaa talon keittiöstä.

Partaharjun Näytelmäpiirin, kyläyhteisön harrastajateatteri, kesäteatterinäytäntöjä on
Suurella Iltanuotiopaikalla (noin 500 m Partahovista) sukukokouksemme viikonvaihteessa. Näytelmä on komedia nimeltään ”Palokunnanjuhlat”. Esitykset ovat pe 31.07. ja su
02.08. klo 18.00 sekä la 01.08. klo 15.00. Liput 14,-/12,- €, ryhmät yli 10 henkeä 10,- €,
alle 12-vuotiaat lapset ilmaiseksi.
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Vartiaisten Viesti
Yhteys sukuumme
ISSN 0787-9792
JULKAISIJA

Vartiaiset ry

POSTIOSOITE

Vartiaiset ry
c/o Sukuseurojen Keskusliitto
Sokerilinnantie 7 E
02600 ESPOO

TOIMITUS

Päätoimittaja Arja Melartin
E-Mail: amelartin@gmail.com
Osoite: Lehdesniityntie 3 B 21, 00340 Helsinki

TOIMITUSNEUVOSTO

Arja Melartin, Kristiina Koskivaara, Antti Vartiainen, Lauri Vartiainen

SEURAN TOIMIHENKILÖT

Varapuheenjohtaja Tapio Vartiainen
Talousyhdyshenkilö Antti Vartiainen (osoite alla)
Sihteeri ja arkistonhoitaja Marja-Terttu Haikaravirta

SUKUTUTKIMUS
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www.vartiaiset.fi
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FI78 8000 1700 0603 54, DABAFIHH
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Vartiaiset ry
c/o Antti Vartiainen
Koivuniemenkatu 5 A4
10600 Tammisaari

Jäseneksi liittyminen samoin kuin jäsenmaksun suorittaminen ja Vartiaisten Viestin tilaaminen
tapahtuu maksamalla Vartiaiset ry:n tilille jäsenmaksu 30 € ja merkitsemällä maksun viestikenttään
jäsenen nimi ja osoite. Milloin jäsenen ruokakuntaan kuuluva muu henkilö on jo yhdistyksen jäsen
tai haluaa sellaiseksi, merkitään myös hänen nimensä.
Muista jäsenyysasioista samoin kuin osoitteenmuutoksista pyydetään ilmoittamaan Lauri
Vartiaiselle. Osoite: Hedelmäkuja 8, 02710 Espoo, E-Mail: lauri.j.vartiainen@gmail.com
Tuotetilaukset pyydetään lähettämään kirjeellä tai sähköpostilla Kristiina Koskivaaralle.
Osoite: Mannerheimintie 43 B 28, 00250 HELSINKI, E-Mail: kristiina.koskivaara@gmail.com.
Lehteen tuleva aineisto ja muut lehteä koskevat asiat kirjeellä tai sähköpostilla päätoimittajalle.
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