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Yhteys sukuumme

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

Vuosikokous 2016

jäsenmaksu

Vartiaiset ry:n varsinainen sukukokous
pidetään lauantaina 11.6.2016 klo 11.00
alkaen Tammisaaren Luontokeskuksessa
(os: Rantapuistikko, Raasepori).

Sivulla 8 on ohje jäsenmaksun v. 2016
maksamisesta ja sivulla 9 on malli pankkisiirtolomakkeesta. Halutessanne voitte
irrottaa sivut 7-10, jolloin muu osa lehteä
jää kokonaiseksi.

Vuosikokoukseen liittyy klo 13.00 – 16.00
saaristoristeily Tammisaaren Pohjoissatamasta Sunnan II –laivalla (laituripaikka katuosoitteen: Pohjoinen Rantakatu 15 Raasepori, kohdalla).

Myyntihinnasto

Tammisaaren liikennekeskuksesta (junat
ja bussit) matkaa on Luontokeskukseen
kilometri ja Sunnan II:n laiturille vajaa
kilometri. Tammisaaren taksin puh. nro:
019 106 9191.

Pöytäviiri
Isännänviiri
Solmioneula
Sukukoru
Napinläpipinssi

Autolle on mahdollista löytää pysäköintitilaa Sataman ympäristössä varsinaisilta
pysäköintipaikoilta tai katujen varsilta.
Pysäköinti on Tammisaaressa ilmaista,
mutta on eräin paikoin kuten Pohjoisella
Rantakadulla ajallisesti rajoitettua. Raatihuoneen torin puolella saattaa esiintyä
torin lauantaisesta aukiolosta johtuen
ruuhkaa.

Kirjat:
Vartiaiset 50 v.
Vartiaisia 1600 ja 1700-luvuilla
Vartiaisten vaiheita
I ja II
III
IV vanha ja uusi
V
Hintoihin lisätään aina lähetyskulut.

Lehden pääkirjoituksessa kerrotaan ohjelmasta yksityiskohtaisemmin ja annetaan ohjeet ilmoittautumisesta risteilylle.

HUOMIOITAVAA
Lehden takakannen yhteystiedot ovat osittain
muuttuneet. Katsokaa erityisesti sukuseuran
postiosoite.

KANSIKUVA
Risteilylaivamme Sunnan II laiturissaan upeassa
iltavalaistuksessa.

”Ruuhkaa Tammisaaren väylällä”

Kuva: Anssi Vartiainen, Kiuruveden sh

Kuva: Antti Vartiainen, Kiuruveden sh
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Tervetuloa sukutapaamiseen
11.6.2016 – Tammisaareen
Lukijoistamme moni saattaa hieraista silmiään ja ihmetellä mitä tekemistä
Vartiaisilla on Tammisaaressa (Ekenäs). Faktat vastaavat tähän, ettei vuosisatojen
mittaan juuri mitään tekemistä ole ollutkaan. Nykyäänkin Vartiaisia lienee koko
laajassa Raaseporin kaupungissa vain tusinan verran, ja heistäkin puolet parin
viime vuosikymmenen aikana tätä maankolkkaa miehittänyttä kirjoittajan sukukuntaa.
Kun Kanarian saaretkin lienevät Vartiaisille tutumpia paikkoja kuin Tammisaaren hieno merellinen saaristo, on ajatuksena korjata tätä epäsuhdetta
yhdistämällä laivaristeily vuosikokoukseemme. Kotimaan matkailu sopii nyt
kuvioihin virkistykseksi siksikin, kun varsinaiset kokousasiat eivät vaihteeksi
vaadi pitkäaikaisia pohdintoja.
Tarkoituksemme on kokoontua klo 11.00 mennessä Tammisaaren Luontokeskukseen, joka sijaitsee matalassa vanhassa puutalossa Rantapuistikossa
Pohjoissataman reunalla. Aloitamme ohjelman suoraan virallisella vuosikokouksella Luontokeskuksen auditoriossa, jossa kokouksen päätteeksi
katsomme merta ja saaristoa esittelevän elokuvan. Tämän jälkeen seuraa
vapaamuotoinen tutustuminen Luontokeskuksen ainutlaatuisiin näyttelyihin,
jotka on osattu tehdä lapsiakin kiinnostaviksi. Luontokeskuksesta siirrymme
viimeistään klo 13.00 mennessä satama-altaan toisella reunalla odottavaan
Sunnan II – laivaan, jossa on valmiina buffet-lounastarjoilu. Laivalla voimme
ruokailun ohella rauhassa keskittyä kolmen tunnin risteilyn ajaksi maisemien
ihailuun ja seurusteluun. Päätämme ohjelman – uusista vaikutteista rikastuneina
– laivan kiinnityttyä takaisin lähtölaituriin klo 16.00.
Koska Sunnan II ei ole mikään ”ruotsinlaiva”, olemme pakotettuja rajoittamaan
risteilylle osallistuvien määrän 70 henkeen. Ajan hengen mukaisesti nopeimmat
voittavat, ja siten ensimmäiset 70 sukuseuran tilille tullutta risteilymaksua (10 € /
hlö) oikeuttavat mukaantuloon (lounas + kahvi: aikuiset 28 € , lapset 4-12 v: 14 €
maksetaan laivassa).
Varaustilanteesta voi tiedustella kirjoittajalta: antti.vartiainen@defmat.inet.fi tai
050-5464554.
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Tammisaaren saaristossa on 1300 yli puolen hehtaarin kokoista saarta, joista suuri
osa kuuluu Tammisaaren kansallispuistoon. Saariston kautta kulkee suosittu
veneilyväylä Helsinki-Tukholma. Ensimmäiset kirjalliset merkinnät alueesta ovat
tanskalaisessa 1240-luvun purjehdusoppaassa, johon usea saari on nimetty
suomenkielisen äänneasun pohjalta. Sittemmin ruotsalaisten maahanmuuttajien
myötä ja Ruotsin vallan vakiintuessa rannikon asutus ja sen myötä saariston
nimistö täällä ruotsinkielistyi.
Vuoden 2009 alusta toimintansa aloittaneeseen kaksikieliseen Raaseporin (Raseborg) kaupunkiin yhdistyivät Tammisaaren ja Karjaan (Karis) kaupungit sekä
Pohjan (Pojo) kunta. Tammisaaren kaupunki käsitti myös aiemmat Tenholan
(Tenala), Bromarvin ja Snappertunan kunnat sekä Tammisaaren maalaiskunnan.
Nimensä uusi kaupunki sai Raaseporin linnasta, jonka komeat rauniot sijaitsevat
Snappertunassa noin 10 km Tammisaaren keskustasta itään. Linna on 1300luvulta.
Raasepori on maapinta-alaltaan Uudenmaan suurin kaupunki, mutta on 28.500
asukkaallaan Suomen kaupunkien suuruusjärjestyksessä vasta 39. Kun Pohjan
ja Karjaan kuntataloudet olivat yhdistymisen aikaan heikoissa kantimissa
– Karjaalla oli Suomen korkein veroäyri, ja kun julkisen talouden keskittäminen
pääkaupunkiseudulle sekä eräät elinkeinoelämässä koetut takaiskut ovat
kurittaneet alueen elinvoimaa, ei Raaseporin kaupunki ole täysin onnistunut
vakauttamaan talouttaan, vaan esiintyy yhä potentiaalisten kriisikuntien listoilla
– onneksi kuitenkin näiden listojen paremmassa päässä!
Mutta takaisin sukutapaamiseemme: Niille, jotka saapuvat Tammisaareen jo
perjantaina 10.6. ja kaipaavat ohjelmaa jo varhain lauantaiaamuna, suosittelen
kävelylenkkiä Vanhassa kaupungissa ja pistäytymistä torivilskettä seuraamassa.
Sunnuntaille 12.6. suosittelen tutustumista Tammisaaren museokeskus
EKTA:aan, joka on avoinna klo 11 - 17, ja jossa on esillä muun muassa pysyvät
näyttelyt Tammisaaren historiasta ja Helene Schjerfbeckin elämästä ja taiteesta
sekä uutena vaihtuvana näyttelynä nyt ”Raasepori – vallan linnake”. Muualla
Raaseporissa antoisia käyntikohteita ovat erityisesti taiteilijoiden ja käsityöläisten
Fiskarsin ruukkikylä sekä historiallinen Mustion linna veistospuistoineen
(visitraasepori.com, kaupungin matkailutoimiston puh. 019-289 2010).
Antti Vartiainen
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EKTAssa pääset tutustumaan alueen historiaan
ja erilaisiin vaihtuviin teemanäyttelyihin. Helene
Schjerfbeckillä on museossa oma osastonsa.
Kesäkaudella ja joulun aikaan museopihan vanhukset, Porvaristalo ja Valokuva-ateljé, ovat
avoinna yleisölle. Punaisessa Blombergin talossa
on toimintaa ympäri vuoden ja sitä vuokrataan
myös yksityistilaisuuksiin.
Yhteystiedot: Kustaa Vaasan katu 11, 10600
Tammisaari
Tammisaaren keskustasta löydät kaupungin sydämen, Raatihuoneentorin. Joka keskiviikko ja lauantai
on toripäivä klo 7-14. Torilla myydään muun muassa kalaa, vihanneksia, kukkia, leipomuksia, antiikkia ja
muita tavaroita. Ostosten teon lomassa voit nauttia vaihtelevasta ohjelmasta, jota järjestetään ympäri
vuoden. Suomen vanhin kävelykatu, Kuninkaankatu, alkaa torilta. Kuninkaankadun varrella ja torin ympärillä on mukavia kauppoja ja kahviloita, joissa on laaja ja vaihteleva valikoima. Tammisaaren tori on
monille kaupunkilaisille ja kesäasukkaille toinen olohuone ja arvostettu kohtauspaikka.
Yhteystiedot: Raatihuoneentori, 10600 Tammisaari
Tervetuloa keltaiseen puuhuvilaan, joka sijaitsee n. 600 m päässä Tammisaaren keskustasta, luonnonkauniin Ramsholmenin puistometsän vieressä. Säätiömme tehtävänä on
vahvistaa kulttuurisiteitä Välimeren alueen ja
Suomen välillä sekä vaalia Alvar Aallon ja Göran Schildtin jälkeistä kulttuuriperinnettä.
Villa Schildtissä järjestetään vuosittain suosittu kesänäyttely. Villa Schildtin tiloissa on
myös kirjakauppa, joka myy Göran Schildtin
kirjoja ja kortteja.
Yhteystiedot, Itäinen Rantakatu 7, 10600 Tammisaari

Tammisaaren Luontokeskus, jossa
pidämme kokouksen.
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JÄSENMAKSU 2016
Vartiaiset ry:n toiminnan kannalta on välttämätöntä, että sukuseuran jäsenistö mahdollisimman runsaslukuisesti huolehtisi
myös tänä vuonna jäsenmaksujen suorittamisesta.
Maksu on edelleen 30 € ja se pyydetään suorittamaan sukuseuran
tilille 20.5.2016 mennessä. Tilisiirtolomakkeelle tulisi merkitä
nimi, osoite ja sähköpostiosoite. Jos ruokakuntaan kuuluva muu
henkilö on jäsen tai haluaa jäseneksi, merkitään myös hänen
nimensä.
Jäsenmaksunsa jo suorittaneille tämä, lehden kaikille saajille
jaettu maksukehotus, on luonnollisesti aiheeton.
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monolan aitta, jean sibelius ja vartiaiset

Monolan aitta kuvattuna 3 pv maaliskuuta 2016, © Timo P. Vartiainen.
Monolan aitta sijaitsee Lieksassa, Surpeenvaaran kylässä, Pielisen rannalla Monolanniemessä. Monolan aitta on ollut viime aikoina useissa eri yhteyksissä esillä lähinnä
Sibeliukseen liittyen. Mutta miten se liittyy Vartiaisiin ja miksi siitä nyt kirjoitetaan
lehdessämme?
Vähän taustatietoja
Monolan talo Monolanniemessä Pielisen rannalla on palanut, mutta aitta, jossa Jean
ja Aino Sibelius yöpyivät häämatkallaan kesällä 1892, on yhä pystyssä rapistuneena.
Lieksan kaupunki omistaa Monolan aitan ja tontin.
Monolan aitan huono kunto on usein ollut esillä, mutta toistaiseksi aktiivisiin toimenpiteisiin sen kunnostamiseksi ei ole ryhdytty. Monola-seura ry:n (perustettu
2015) kantavana ajatuksena on kerätä varoja aitan kunnostamista varten, jotta saadaan säästetyksi jälkipolville palanen mittaamattoman arvokasta, kansainvälisesti
kiinnostavaa kulttuurihistoriaa, joka sijoittuu karelianismin ajan taiteesta tunnetun
Pielisen piiriin. Sibelius kävi useaan otteeseen hakemassa inspiraatiota Pielisen ympäristöstä. Monolan aitta on merkittävä kulttuurikohde, joka herättää kiinnostusta
ympäri maailman.
Yhteys Vartiaisiin
Lieksan Lehdessä (07.03.09) siteerataan Santeri Levaksen kirjoittamaa kirjaa Nuori
Sibelius mm. seuraavasti: ”Talonpoikaistalon isäntäväki ja muut asukkaat olivat ystävällisiä ja vieraanvaraisia, entisten aikojen herttaisia maalaisia. Hautausurakoitsija
Olavi Vartiaisen mukaan tuon talon isäntäväkeä olivat tuolloin hänen isänisänsä Olli
Vartiainen ja hänen vaimonsa Anna. He ottivat Sibeliukset vastaan ja vuokralle.”
Vartiaiset muuttivat Monolanniemestä vuonna 1937 ja talo paloi myöhemmin.
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Vartiaiset Lieksan Monolassa 1870 - 1937
Petter Niilonpoika Vartiainen hankki muuttokirjan Jännevirran Pohjalampi tilalta Pielisjärvelle
12.2.1870. Matkaan lähtivät Petterin ja vaimo Johanna Väänäsen lisäksi heidän lapsistaan Petter,
Anna Katriina, Olli, Paavo, Johannes ja Eeva Karoliina. Lapsista Juho ja Maria olivat kuolleet nuorina. Elossa olleista tyttäristä vanhin, Johanna oli jo ehtinyt naimisiin naapurikylän Kurkiharjun
Alatalon Taavetti Niskasen kanssa, joten hän jäi Kuopion läheisyyteen. Lapsia heille syntyi ainakin
Amanda, Matilda, Olli, Anna Johanna ja Maria.
Mikä sai perheen lähtemään pois kotiseuduiltaan. Taustalla ovat vähän aikaisemmin Suomessa
olleet pahat nälkävuodet, jotka Pielisjärvelläkin veivät hautoihin paljon työikäisiä miehiä ja naisia.
Tälläkin Lieksa N:o 86 Strömsnäs tilalla jonne perhe muutti, oli Juho Niskanen kuollut ensin ja sen
jälkeen hänen veljensä Paavo Niskanen.
Se että Petter Niilonpoika Vartiaiselle tuli mieleen ajatus juuri tälle Lieksa N:o 86 tilalle muuttamisesta, voi johtua jostakin vielä tutkimattomista sukuyhteyksistä Savosta Kuhmon kautta
Pielisjärvelle kulkeutuneista Niskasen veljeksistä. Petterin ja Johannan lapsista kuudella oli kummeina Niskasia Kuopion seudulla. Kuolemien kautta avoimeksi joutuneita kruununtaloja olisi
Pielisjärvellä ollut vapaina muitakin.
Perheen koko oli tarpeeksi suuri jotta tila saatiin omin voimin tuottavaan kuntoon ja pystyttiin
lunastamaan perintötilaksi.
Petter Niilonpojan kuollessa 1886 oli hänen Petter poikansa kuollut hieman aikaisemmin. Leski
Johanna kuoli tasan kolme vuotta miehensä jälkeen 6.3.1889.
Paavo Petterinpoika oli mennyt naimisiin Marketta Saarelaisen kanssa muuttaen Jamalinlahden
toiselle puolelle Vedensuu N:o 29 tilalle. Paavon kuoltua Marketan yksin hoidettavaksi jäivät lapset
Kaarlo Pietari, Paavo Paavali ja Johanna, joista Paavo Paavalin sukuhaara jatkuu nykypäiviin kahden muun kuollessa muutaman vuoden kuluessa Marketan kuoltua 1894.
Johannes Petterinpoika kuoli naimattomana 1890. Eeva Karoliina meni samoihin aikoihin naimisiin Mikko Turusen kanssa ja muutti Nurmekseen, jossa heille syntyivät ainakin tytöt Johanna
Maria ja Eeva Frederika.
Tilan hallinnan päädyttyä Olli Petterinpojalle hän palautti käyttöön tilalla aikaisemmin olleen
nimen Monola. Nimi oli vaihtunut Strömsnäs-muotoon kun kirkkoherra Jacob Abraham Strömmer
kuoli 29.9.1828 ja hänen leskensä Hedvig Dorothea Agander joutui lasten kanssa muuttamaan pois
pappilasta ja Monolasta tuli heidän uusi kotinsa. Aluksi papit käyttivät nimiä rinnakkain mutta pian
Monolan käyttö jäi pois. Vuodesta 1891 alkavaan rippikirjaankin oli kirjoitettu Strömsnäs, se oli
ehkä Ollin aloitteesta yliviivattu ja korvattu aikaisemmin käytössä olleella Monola nimellä. Vuonna
1840 piirretystä tilakartasta, jota käytettiin virallisiin tarkoituksiin vielä 1900-luvun alussa, on
turha etsiä Monola sanaa.
Paikalliset asukkaat olivat käyttäneet sanoja Monola ja Monolanniemi, mutta varsinkin Kuopion
läänin maanmittauskonttorissa suosittiin ruotsin kieltä kartoissa vielä vuosisadan vaihteen jälkeenkin, mistä asiasta Lieksan koskien kalastusoikeuksien valvojat kirjoittivat sanomalehdessä
”niin saiwat he paperit, joista eivät ymmärtäneet ei sitä, eikä tätä. Milloinhan wihdoinki tulee loppu
kansan kielen sortamiselle? "
Olli Petterinpoika meni juhannuksena1888 naimisiin itseään 15 vuotta nuoremman Anna Maria
Toivosen kanssa Lieksa N:o 68 tilalta. Heille syntyivät lapset Olli, Juho Petter, Olli, Johanna, Eetu,
Iida, Anna Maria, Johanna, Ansu ja Matti. Ensimmäiset Olli ja Johanna kuolivat vuoden ikäisenä, samoin Iida. Toinen Olli kuoli 1918 ja Matti 1944. Juho Petter lähti Amerikkaan noin 1911.
Olli Petterinpojan sukuhaara jatkuu nykyaikaan Eetun, Anna Marian, toisen Johannan ja Ansun
kautta.
Olli Petterinpoika kuoli 1927 jonka jälkeen vastuu Monolan tilasta siirtyi Eetulle. Ansu oli ryhtynyt yrittäjäksi Lieksan keskustaan. Vuonna 1936 tapahtuneen Eetun kuoleman jälkeen ei välitöntä
jatkajaa ollut vastaamaan tilan hoidosta, joten päätettiin Monolan tilasta luopua.
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Olli Petterinpojan aika oli Monolan tilan parhainta aikaa, joten ei ole ihme että Sibeliuskin opastettiin sinne. Olli hoiti Monolassa omien eläinten lisäksi Pielisjärven Hevosystäväin seuran
omistamia siitosoreja ja ilmoitti niiden käyttömahdollisuuksista maksullisilla ilmoituksilla paikallisissa sanomalehdissä. Omilla hevosillaan hän voitti suuremmissa maatalousnäyttelyissä useita
rahapalkintoja. Tilan laajuuden ja kauempana sijaitsevia erillisten alueiden hoitamisessa ja puolustamisessa riitti työtä. Lehti-ilmoituksissa hän ilmoitti:
Niitä joiden tukki- ja hirsipuita on Monolan tilan niityillä, kehoitan 14 wuorokauden kuluessa pois
ottamaan, muuten menettelen kuin omieni kanssa.
Pielisjärwellä Toukok. 7 p:nä 1903 Olli Wartiainen, taloll. Lieksan kylästä N:o 86.
Omistamalleni Monolan perintötilalle Lieksan kylässä N:o 86 varoitan laillisen edesvastuun uhalla
laskemasta jahtikoiria, ettei kaikki lampaat joutuis noiden susien saaliiksi. Samalla kiellän maillani
kaikenlaisen metsänhaaskuun, puiden kollomisen ja metsästyksen.
Pielisjärvellä Elok. 7 p. 1902 Olli Vartiainen
Vuonna 1911 aloitettiin Monolan tilan halkaisu ensin kynällä tilakartalla, sen jälkeen kapean
maa-alueen pakkolunastuksella, ei tosin pisimmältä mahdolliselta kohdalta.
Sen jälkeen rautatien rakentajat suorittivat tilan käytännöllisen jakamisen noin 2,5 kilometrin
matkalta. Siinä menivät oma silta ja tie Lieksan keskustan suuntaan. Suurimpana haittana karjan
laiduntamisen vaikeutuminen ja sen varmistaminen etteivät eläimet jää junien ruhjottaviksi.
Vaikka Olli ei tilaansa pystynyt halkaisulta suojelemaan, hänen muun omaisuutensa suojelu oli
aikaisemmin tehnyt hänestä aikansa julkkiksen. Sanomalehti Karjalatar julkaisi kirjoituksen hänen
toiminnastaan 1.11.1900 nimellä "Keskeytyi hywä meno". Kirjoitus julkaistiin sellaisenaan kymmenissä sanomalehdissä eri puolilla Suomea, lehtien aatteellisista eroista riippumatta.

Keskeytyi hywä meno.
Hauskan konstin osasi äskettäin talollinen Olli Wartiainen Pielisjärwen Lieksan kylässä. Jo pitemmän
aikaa oli hän huomannut ”yöjalkalaisten” soutawan weneellään, jonka hän löysi milloin mistäkin. Juohtuipa wiimein hänen mieleensä oiwa tuuma. Hän osti puodista puolisen sataa syltä nuoraa. Sitten sitoi hän
nuoran toisenpään rannalla olewan werkkokodan kynnyshirteen, mutta toisen pään pujotti hän wenheen
tapin reiästä sisälle, lyöden tapin lujasti kiinni. Asetettuansa airot ja muut kulkukojeet hywään reilaan,
meni hän hämärän tultua läheisyyteen waanimaan; mutta kuin soutajaa ei alkanut ilmestyä, lähti hän tupaan. Tupaan päästyään katsahti isäntä ikkunasta rannalle päin ja huomasi että wene oli jo liikkeellä
kappaleen matkan päässä rannasta. Nyt ei muuta kuin lähti isäntä renkinsä kanssa rannalle juoksemaan.
Wenheessä olia kiirehti soutuaan päästäkseen ulommas, mutta pian oli isäntäkin renkineen köydessä.
Wene tietysti kääntyi rannalle päin, eikä wenheessä istuja pimeässä huomannut irroittaa köyttä tapin reistä. Warmaan mahtoi soutaja keritä miettiä kokonaisen aatosmaailman, ennekuin wenhe pääsi rantaan,
mutta nytpä ei hän odottanutkaan niin kauan, että wenhe olisi päässyt maihin, waan hyppäsi järween lähellä rantaa ja niin meni, kuin menikin matkaansa. Luultawaa on, että mainittu soutaja wastaisuudessa
tarkastaa wenheen, ennen kuin työntää wesille.
Karjalatar
1.11.1900
Kirjoituksen lähdetiedot: digi.kansalliskirjasto.fi
Tiedot koonnut: M. Asomäki

13

Vartiaiset Mediassa

Vartiaiset Mediassa

Suomi-muoti kohahduttaa maailmalla –
arvostetun Hyères-muotifestivaalin
finaalissa jälleen suomalaisia
Finaaliin pääsi kolme suomalaismallistoa. Kymmenestä
finalistista peräti neljä on Aalto-yliopiston kasvatteja.
Suomalaisen muodin vahva nousu herätti huomiota
maailmalla jo viime vuonna. Tänä vuonna Hyèresin
finaaliin pääsivät Rolf Ekroth miesten mallistollaan,
Hanne Jurmu ja Anton
Vartiainen miesten yhteismallistollaan ja Akino
Kurosawa naisten mallistollaan. Kaikki neljä ovat
opiskelleet muotia Aaltoyliopistossa. Kurosawa
asuu tällä hetkellä Japanissa.
Kuvassa Hanne Jurmun
ja Anton Vartiaisen mallistoa.
Photo by: GUILLAUME
ROUJAS
Hyèresin muoti- ja valokuvafestivaali järjestetään tänä vuonna 21.–25. huhtikuuta.
___________________________________________________________

Kanteleensoittaja Jenny Vartiainen: "Tuntuu
hyvältä olla tekemisissä kauneuden, luovuuden
ja inhimillisyyden kanssa"

Kuka?
Olen Jenny Vartiainen, 31-vuotias muusikko ja kanteleensoitonopettaja. Konserttikantele on ollut soittimeni
5-vuotiaasta lähtien, jolloin aloitin opinnot Kuopion
konservatoriossa. Kanteleen vetovoima lienee ollut
vahva pienestä asti. Matkustin jo 8-vuotiaana Jyväskylään asti soittotunneille opettajan puuttuessa omalta
kotiseudulta. Siirryin 12-vuotiaana Sibelius-Akatemian
nuoriso-osastolle Helsinkiin ja koulutukseni olen saanut
Sibelius-Akatemian klassisen musiikin osastolla, josta
valmistuin 2011.
Mistä tulet? Millainen maisema inspiroi sinua?
Muutin 18-vuotiaana Kuopiosta Helsinkiin opiskelemaan. Opetan nykyään Helsingin konservatoriossa ja
arkeni pyörii täällä. Savo kuuluu puheessani yhä. Murteiden erilaiset painotukset ovat hauskoja, eri
paikkakunnilla on omanlaisia rytmejä ja tempo. Olen
matkustanut parin viime vuoden aikana paljon eri maissa ja kaikkialta löytyy mielenkiintoisia paikkoja ja
tapoja elää. Inspiroitua voi luonnossa ja ihmisten kohtaamisessa missä vain. Vaikutuin viime toukokuussa
Tokiosta. Sri Lankassa Adam's Peakille kiipeäminen
yöllä, auringonnousun katsominen, seremonia ja ruokahetki kaikkien vuorelle saapuneiden kanssa yhdessä on
ollut mieleenpainuva kokemus. Myös Lapin luonto on
upea. Sielunmaisemani lienee kuitenkin savolainen metsäinen järvimaisema. Luonto ylipäätään on tärkeä
minulle ja siellä esiintyvät ilmiöt ovat kiehtovia. Me
ihmiset olemme vain yksi laji muiden asukkien joukossa eikä meitä ole taidettu tarkoittaa omistamaan tai
yrittämään hallita tätä palloa. Toivon itse olevani hyvä
vieras täällä.
Mitä harrastat? Mahtuuko elämääsi muuta kuin
musiikki?
Vapaa-ajallani nautin hyvästä kahvista, lukemisesta,
elokuvista, dokumenteista, liikunnasta, musasta ja yleisestä fiilistelystä.
(Otteita Jennyn haastattelusta YLE klassinen Kantapöydän
opiskelijatreffit.)
______________________________________________________________

Kuva: Yle/Laila Kangas

”Liikettä ja rytmiä on kaikkialla ja jokaisella on oma
ääni jolla laulaa. Onneksi oma arkeni menee tähän
suuntaan ja saan työkseni puuhastella näiden asioiden
parissa." Sibelius-Akatemiasta kanteleensoittajaksi ja
kanteleensoitonopettajaksi vuonna 2011 valmistunut
Jenny Vartiainen oli vieraana Kantapöydässä 17. helmikuuta 2016. Jenny valmistelee parhaillaan konserttia
Soiva Akatemia –konserttisarjaan

Yöperhoset läpivalaisussa
Ensimmäinen kotimainen koko perheen planetaarioelokuva Yöperhosten salattu maailma on visuaalisesti
upea seikkailu, jossa hyödynnetään kolmiulotteista
röntgentomografiaa. Sen avulla hyönteisiä pääsee tarkastelemaan mikroskooppisen tarkasti. Elokuva on
Hannes Vartiaisen ja Pekka Veikkolaisen käsialaa ja
nähtävissä Tiedekeskus Heurekassa. www.heureka.fi
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Su ku lap aski lpai lu
Nyt puikot heilumaan ja kaikki
tekemään oman suvun näköisiä
kädenlämmittimiä!

1.

Sukuseurojen keskusliitto ja Karjalaisten
Sukuyhteisöjen Liitto julistavat sukulapaskilpailun kaikille Sukuseurojen
keskusliiton ja Karjalaisten Sukuyhteisöjen Liiton jäsensukuseurojen jäsenille.
Kilpailun tavoitteena on innostaa
suunnittelemaan ja toteuttamaan omalle
suvulle nimikkolapaset, jotka ilmentävät
suvun ominaispiirteitä. Tehtävänä on
valmistaa aikuisten kokoa olevat lapaset,
joissa malli on uusi ja osallistujan suunnittelema, tekniikka ja materiaali ovat
vapaasti valittavissa.

3.

Lisätiedot:
Sukuseurojen keskusliitto,
toimisto@suvut.fi tai puh.(09) 4369 9450
ja Karjalan Liitto, toimisto@karjalanliitto.fi tai puh. (09) 7288 170
Kilpailutöiden tulee olla 26.9.2016 mennessä Sukuseurojen Keskusliitossa,
Sokerilinnantie 7 E, 02600 Espoo.

2.

4.

Merkitse paketin sisältö: kilpailulapaset
Kiinnitä työhön lappu, jossa nimimerkki.
Kirjoita erilliselle paperille nimimerkki ja sukuseuran nimi sekä
lyhyt tarina lapasista ja miten niissä
kuvastuu osallistujan suku.
Liitä mukaan suljettu kirjekuori,
jonka päällä nimimerkki ja sisällä:
nimimerkki, osallistujan nimi ja
yhteystiedot: puhelin, sähköposti ja
lapasten palautusosoite, sekä tekijän
ikä sekä lyhyesti suku- ja käsityöharrastuksesta.

Kilpailuraadin jäsenet: Toiminnanjohtaja
Satu Hallenberg, Karjalan Liitto, Sukuviesti-lehden asiantuntijaneuvoston jäsen
Kirsti Kesälä-Lundahl, Sukuseurojen Keskusliitto ja toiminnanjohtaja Virve Pajunen, Taito Pirkanmaa ry.
Parhaat palkitaan kunniakirjoilla sekä
kirja- ja materiaalipalkinnoilla 8.10.2016
Vantaalla Kuulutko sukuuni -tapahtuman yhteydessä.

_______________________________________________________________________

KUULUTKO SUKUUNI TAPAHTUMA
8.-9.10.2016 klo 10-17 (su klo 16)
Vantaan ammattiopisto Varian Tennistien toimipisteessä
Tennistie 1, 01370 Vantaa (lähellä Hiekkaharjun rautatieasemaa)
Ohjelmassa
Näyttelyosastoilla sukututkijoita, sukuja ja sukuseuroja eri puolilta Suomea, kolme yleisöluentoa kumpanakin tapahtumapäivänä, tietoiskuja, sukututkimusneuvontaa, valokuvanäyttelyn teemana ”Ammatteihin
liittyvät asut” ja paljon muuta sukututkimus- ja sukuasiaa.
Järjestelyissä mukana myös Sukuseurojen Keskusliitto ja Karjalan Liitto.
LISÄTIETOJA
www.vantaanseudunsukututkijat.net tai Eeva Hasunen, eeva.hasunen@welho.com, puh. 040 539 3323.
Tapahtumaan ja luennoille on vapaa sisäänpääsy.
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