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

Palstalla kerrotaan myös sukuseuran kuulumisia ja tiedotuksia. 
 

 

 

Vartiaiset ry:n  
sääntömääräinen 

vuosikokous 
 

järjestetään lauantaina 8.7.2017 
klo 12.00 - 16.00  Joensuussa 
Original Sokos Hotelli Kimme-
lissä.  
 Marja-Terttu Haikaravirta esit-
tää yleiskatsauksen Karjalan 
puoleisten Vartiaisten sukuhaa-
roista 
 Käsitellään vuosikokoukselle 
kuuluvat sääntömääräiset asiat. 
 Sukuseura tarjoaa kahvit osal-
listujille. Sitovaa ilmoittautu-
mista ei tarvita. 
 Mikäli tarvitsette majoitusta, 
jokainen varaa sen itse. 
 Hotellissa on myös mahdol-
lisuus omakustanneruokailuun. 
 
Tervetuloa 
Vartiaiset ry:n hallitus 

 

 

KANSIKUVA 

 
Koveron kruununtorpan tervahaudan ladonta 
on päässyt alkuun. Seitsemisen kansallis-
puisto 2009. 
 
Kuva liittyy Tapio Vartiaisen kirjoitukseen 
Matkantekijä – muistoja ja mietteitä, osa 2. 
 

 

perhepalsta  

 
Päiväkodinjohtaja  
Anu Vartiainen, Kuopio.  
Valmistunut kasvatustieteen 
maisteriksi helmikuussa 2016. 
 
1997 valmistuin kasvatustieteen 
kandidaatiksi Jyväskylän yliopis-
tosta, erityisalanani varhaiskas-

vatus. Olen työskennellyt lastentarhaopettajana ja 
päiväkodinjohtajana lähes 20 v. Kuopion kaupungin 
varhaiskasvatuspalveluissa. Vuonna 2013 päätin ha-
kea jatko-opiskelemaan kasvatustieteen maisterin 
tutkintoa ja pääsinkin erillishaussa Jyväskylän yliopis-
toon opiskelijaksi. Syksyllä 2013 aloitin työskentelyn 
päiväkodinjohtajana, joten siirsin opintojen aloitusta 
vuodella. 
 Syyskuussa 2014 aloin työn ohessa opiskelemaan 
kasvatustieteen maisterin tutkintoon johtavia opinto-
ja. Viikoittainen kulkeminen Jyväskylän ja Kuopion 
välillä kerrytti kilometrejä auton matkamittariin ja 
istuminen viikonloppuisin tietokoneella alkoi näkyä 
suoritettuina opintopisteinä. Puolentoista vuoden 
opiskelujen jälkeen sain kasvatustieteen maisterin 
tutkintotodistuksen helmikuussa 2016. 
 Työn ohella opiskelu vaatii tarkkaa organisointia 
sekä paljon ymmärrystä lähipiiriltä. Onneksi tukenani 
olivat vanhempani Paavo ja Eeva Vartiainen sekä mo-
lemmat sisareni perheineen. Lisäksi useat ystävät ja 
sukulaiset tukivat ja kannustivat minua opintojen 
edistymisessä. 
 

(Anu kuuluu Kuopion pitäjän Koivusaaren sukuhaaraan) 
 

 

Jäsenmaksut 
 

Sivulla 7 on malli jäsenmaksun 
pankkisiirtolomakkeesta. Maksu on 
edelleenkin 30 euroa ruokakunnalta.  
Tilisiirtolomakkeelle tulisi merkitä 
pyydetyt tiedot jäsenestä/ jäsenistä.  
Eräpäivä on 20.6.2017. 
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Tervetuloa sukutapaamiseen Joensuuhun 8.7.2017 
 

 

 

Tänä vuonna tapaamisemme erityisaiheena on sukutiedostojen esittely ja täydentäminen eri-

tyisesti Pohjois-Karjalan Vartiaisten osalta kuten viereisestä vuosikokousilmoituksesta sekä 

Marja-Terttu Haikaravirran kirjoituksesta jäljempänä käy ilmi. 

 Tämän kirjoittajan käsiin osuneissa kirjallisissa lähteissä (Veijo Saloheimo/ Vartiaisten 

Viesti 3/2008 ja M-L Tuomi/Suur-Liperin historia) ajallisesti varhaisimmat maininnat Var-

tiaisista nykyisen Pohjois-Karjalan alueelta koskevat lautamies Pekka Vartiaisen ja hänen 

vaimonsa osallistumista Liperin Lamminniemen hovin ryöstöön 25.1.1697 talonpoikien ka-

pinassa vihattuja arrendaattoreita (veronvuokraajia) vastaan.  

 Stolbovan rauhassa 1617 Ruotsin valtakuntaan liitetty Käkisalmen läänihän ja tämän 

osana myös Pohjois-Karjala oli yli sata vuotta hallinnollisesti Ruotsin voittomaata, jonka 

asukkailla ei ollut samanlaista lain antamaa vakiintunutta turvaa esivallan edustajien ahneutta 

ja mielivaltaa vastaan kuin Täyssinän rauhan rajan 1595 (...Kaatamon Ristipohja – Juojärvi – 

Ohtaansalmi – Kaavinjärvi -Pisa...) Savon puolella asuvilla. Kansan elämää raskauttivat pa-

hasti myös keskinäiset luterilaisten ja ortodoksien väliset vihollisuudet, joista pahimmat 

tapahtuivat Ruptuurisodan 1656 – 1658 ja Pikkuvihan 1741 – 1743 aikana.   

 Yksittäiset Savosta tai Viipurin Karjalasta 1600-luvun alussa ortodoksiseen Pohjois-

Karjalaan muuttaneet luterilaiset saattoivat vaihtaa uskontoaan.  Mutta tilanne täällä muuttui, 

kun Stolbovan rauhan jälkeen ortodoksien joukkopakenemiset Ruotsin vallan alta Venäjälle 

autioittivat taloja ja kyliä, ja luterilaisten uudisasukkaiden todellinen muuttoaalto Pohjois-

Karjalaan alkoi. Maakunta luterilaistui.  

 Vartiaisten vaiheita -kirjoiksi saatetuista sukuhaaroista II (Kaavi Retuinen), III (Kaavi 

Jyrinlahti) ja V (Kiuruvesi) kirjojen 1600-luvun lopulla syntyneet kantavanhemmat ovat 

kaikki eläneet Kaavilla, silloisessa Suur-Liperissä, ja olleet tänne muuttaneiden savolaisten 

jälkeläisiä todennäköisesti toisessa tai kolmannessa polvessa. Kun II kirjan toinen kantaisä 

linkittyy uudemman tutkimuksen mukaan Kaaville muuttaneen isänsä kautta IV kirjan savo-

laiseen Västinniemen sukuhaaraan, ja kun V kirjan sukuhaara linkittyy DNA-testien 

perusteella myös tähän sukuhaaraan, voidaan hyvin puhua kirjasarjaamme jo merkityistä su-

kuhaaroista pohjois-savolaisina sukuhaaroina – kuten yleisesti on ehkä tehtykin, vaikkakin 

tiedostamme, että nykyisin niin savolaiseksi mielletty Kaavi on ollut aikoinaan osa historial-

lista Karjalaa.  

 Nimityksen Pohjois-Karjalan Vartiaiset voimme siis hyvin jättää nykyisen Pohjois-

Karjalan alueella eläneille sukuhaaroille, joiden käsittelyyn keskitymme sukutapaamisessa 

Joensuussa suurin odotuksin (Lamminniemen hovin ryöstäjien sukuhaara?). 

 

 

Tervetuloa! 

 

Antti Vartiainen       
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Yleiskatsaus Karjalan puoleisista Vartiaisista  

 

 

Espoossa maaliskuussa Suomen Sukututkimus Seuran 100-vuotistilaisuudessa Vuoden 2016 sukukirjana 

palkittiin "Sikiön sukua Ruokolahdelta". Sikiön sukua on Väestörekisterin tiedostoissa 1571 henkilöä, 

Vartiaisia samassa tiedostossa on 8750 henkilöä. Palkitussa Sikiön suvun kirjassa on sivuja 857, sukuhaa-

roja on 9 ja sukutauluja 2500. 

 Vartiaisilla on tiedossa sukuhaaroja tällä hetkellä huomattavasti enemmän, mutta tavoitteena voi-

daan pitää niiden yhdistämistä kymmeneen sukuhaaraan. Kaikille yhteinen Vartiaisten alkuhenkilö on 

elänyt joskus kymmeniä tuhansia vuosia sitten. Suurin osa Vartiaisista on idän kautta Suomeen tulleiden 

henkilöiden jälkeläisiä, mutta sukuseuran jäsenien esivanhemmista osa on tullut tänne lännen kautta ja 

ottaneet käyttöön sukunimen "Vartiainen" vasta vuosien 1850 - 1930 välisenä aikana. Vartiaiset ry:n pe-

rustajat olettivat ehkä, että kaikki Vartiaisten nimeä käyttävät ovat samaa sukujuurta. Monissa muissa 

sukuseuroissa jäsenyys on rajattu joidenkin tiedossa olleiden henkilöiden jälkeläisiin. 

 Vartiaisten sukuseura voi olla tyytyväinen, ettei mitään rajauksia jäsenyyteen tehty, sillä jo alku-

vuosista lähtien sukuseurassa toimi aktiivisesti Vartiaisia, joiden vanhemmat olivat ottaneet Länsi-

Suomen eri paikkakunnilla käyttöön sukunimen Vartiainen. Tähän nimen vaihtamiseen riitti papin hy-

väksyminen. Nykyään sukunimi Vartiainen on suojattu kuten muutkin sukunimet. 

 Vartiaisten suvun tutkiminen on nykyisin jakautunut kolmeen eri osaan, joista tietoja yhdistämällä 

saadaan toivottavasti koottua julkaisukelpoinen sukukirja. 

 Tietojen keräämisen ja kyselyihin vastaamisen hoitaa Jouni Kainulainen (jouni.kainulainen1 

@pp.inet.fi). Jyrinlahden sukuhaaran täydennystiedot valmistuvat seuraavaksi. 

 Koska asiakirjoista ei pystytä kaikkien Vartiaisten sukuhaarojen yhteyksiä selvittämään aloitettiin 

muutama vuosi sitten Y-DNA67 -testien teettämisen tukeminen maksamalla 25 % laboratorion perimästä 

maksusta miehelle, jolla kirkonkirjatietojen perusteella on suora isälinja ensimmäiseen tunnistettuun su-

kuhaaran mieheen. Tavoitteena on saada kaksi miestä joka sukuhaarasta, mieluummin eri osista 

sukuhaaraa. Jani Koskinen joka hoitaa DNA-sukututkimusta on kirjoittanut tuloksista edellisiin Vartiais-

ten Viesteihin. 

 Viime vuonna Tammisaaressa vuosikokous päätti, että myös äitilinjan mtDNA -testejä voidaan 

tukea sukuseuran toimesta. Äitilinjan testejä voidaan tehdä sekä naisille että miehille. Ainakin yhden 

Vartiaisten äitilinjan testin tulokset ovat jo tulleet miehelle. 

 DNA-testejä voi teettää eri laboratorioissa ulkomailla. Vartiaiset ry tukee vain Family Tree DNA - 

Genealogia by Genetics, Ltd. yhtiön laboratorion testejä, jotta tulokset olisivat keskenään helposti vertail-

tavia. Tästä on seurauksena se että, näytekirjeiden matkoihin Suomeen ja takaisin Houstoniin Texasiin 

menee jonkin verran aikaa. Verestä tehtäviä testejä ei käytetä, ainoastaan huopapuikolla posken sisäpin-

nasta muutama edestakainen pyyhkäisy. Testien hinnat vaihtelevat dollarin kurssien mukaisesti ja 

tilanteen mukaan niin, että ainakin Suomessa järjestettävien tunnetuimpien sukututkimustapahtumien 

aikana laboratorio antaa tapahtuma-alennuksia testihintoihin. Myös liittymällä Suomi DNA-projektiin saa 

alennusta Y-DNA67 -testin hintaan. Maaliskuussa Suomi DNA-projektiin oli liittynyt 8200 henkilöä. 

Huhtikuussa hinnat olivat Y-DNA111 -testi noin 315 €, Y-DNA67 -testi noin 185 €, mtDNA -testi noin 

185 € ja Family Finder -testi noin 73 €. (viimeksi mainittu on ns. serkkutesti). 

 Elsa Vartiainen (17.8.1882 - 7.9.1963) oli Vartiaisten sukututkimuksen uranuurtaja 1950-luvulla. 

Hän keräsi järjestelmällisesti tietoja arkistoista ja kiersi Savoa sukuseuran stipendeillä. Siihen aikaan seu-

rakuntien kirkkoherroilla oli vielä valtaa päättää asioista itsenäisesti ja niin Elsa sai kaikissa käymissään 

seurakunnissa pyytämänsä tiedot seudun Vartiaisista. 

 Vartiaisten asuinpaikkoja kiertämällä hän sai kerättyä suvusta tietoja joita asiakirjoissa ei ole. 

Näillä maaseutukierroksilla oppaana toimi August Vartiainen ja valokuvaajana Jorma Vartiainen. Suu-

rimman ja varmasti raskaamman urakan Elsa teki Valtionarkistossa tutkimalla Karjalan, Savon ja 

Pohjois-Karjalan Henkikirjoja, Maakirjoja, Käräjäkirjoja sekä muita pienempiä kokonaisuuksia. Elsa oli 

siinä mielessä onnellisessa asemassa että hän sai tutkia Valtionarkistossa ja seurakunnissa alkuperäisiä 

asiakirjoja. Nykyään sukututkijat joutuvat tyytymään harmaasävy kuviin joiden antama informaatio on 

huomattavasti heikompaa, kuin alkuperäisissä asiakirjoissa erivärisillä kynillä tehdyt merkinnät, vaikka 

kuvat olisivat muuten teknisesti onnistuneet. 



5 

 Elsan keräämiä tietoja hyödynnettiin ensin Vartiaisten Viesteissä ja seuraavaksi hänen veljensä 

Aarnen toimittamassa kirjassa "Vartiaisten vaiheita 1500-luvulta lähtien" vuonna 1962. Tietokoneeseen 

Elsan keräämistä tiedoista otettiin lähinnä perustiedot henkilöistä. Tämä joutui ehkä siitä, ettei sukutut-

kimusohjelmissa ollut helppokäyttöisiä alilomakkeita maanomistustietojen järjestelmälliseen tallen-

tamiseen. Joitakin maanomistustietoja on kirjoitettu tietokoneelle, mutta vain osa Elsan keräämistä. 

Muistiinpanojen mukaan Elsa on valokuvauttanut Valtionarkistossa Vartiaisia koskevia asiakirjoja, ennen 

kuin kopiokoneet tulivat käyttöön. Kaikki valokuvat eivät ole päätyneet Vartiaisten arkistoon, samoin 

tuntuu osa Elsan keräämistä tiedoista puuttuvan. Kansioista A5 kokoisia on tallella noin 30, eri kokoisia 

ruutuvihkoja ainakin 40, irrallisia sivuja on useita satoja. Digitoituna on tähän mennessä lähes 3500 si-

vua. 

 Joensuun Kimmelissä 8.7.2017 on tavoitteeni esittää Elsan keräämiä Pohjois-Karjalan ensimmäis-

ten Vartiaisten taulukot ja kertoa mitä tietoa näiden asuinpaikkojen Vartiaisista on myöhemmin 

kirkonkirjoista löytynyt. Mikään asiantuntija en ole, enkä ole koskaan asunut Pohjois-Karjalassa joten en 

tunne seutua. En löytänyt kartasta Teppolanniemeä, jossa Elsan tietojen mukaan on asunut Hejcki Wardi-

ainen vuonna 1640. Mielenkiintointoisia ovat Kåtaniemen Eric ja Henrik vuonna 1638 sekä Pielisjärven 

Nurmijärven Peckå vuonna 1638. Nämä 3 Vartiaista ovat Elsan tietojen mukaan ensimmäiset Vartiaiset, 

joista löytyy tietoja asiakirjoista. Nurmijärvellä Vartiaisia on kirkonkirjojen mukaan asunut myöhemmin-

kin, mutta Kotaniemeä en ole löytänyt Liperin enkä Pielisjärven kirkonkirjoista. Mikäli kyseessä on 

nykyinen Kotaniemi Kontiolahdella, niin kauniilla alueella Erik ja Heikki ovat aikanaan asuneet. Muita 

kyliä Pohjois-Karjalassa Elsan taulukossa ovat Lamminniemi, Riihilahti, Pielisensuu, Onttolanaho, Mat-

tisenlahti, Ruunaa, Pankajärvi, Vedensuu, Tiilikka, Viitaniemi, Rääkkylä, Maukkula, Hammaslahti ja 

Polvijärvi. 

 Varhaisimmista Vartiaisten veronmaksajista on vain harvoista täysin varmaa tietoa saatavilla, 

koska veroja keränneet kuninkaan miehet eivät syntymäaikoja merkinneet. Ei niitä ole merkitty vanhim-

piin rippikirjoihinkaan, joten sukututkimuksessa joudutaan yhdistelemään tietoja eri tahoilta. Perintöihin 

liittyvät asiat käräjillä ja hyvä käräjäkirjuri ovat tutkimuksen tuloksellisuuden kannalta aina toivottavia. 

Tappeluista ja muista vastaavista on yleensä hyödyllisiä vain nimitiedot. 

Pohjois-Karjalan kylien ensimmäisistä tiedossa olevista miehistä alkaneista sukuhaaroista muutamat ovat 

joiltakin osin selvillä viime vuosikymmeniin asti, mikään ei ole kuitenkaan täydellinen. Pyritään yhdessä 

täydentämään tietoja esivanhemmista Kimmelissä. 

 Sukuhaarojen geneettisen etäisyyden pystyy selvittämään DNA-testillä joten niiden teettämisen 

järkevyydestä kannattaa keskustella. Oman isälinjan saa selville melko varmasti, kunhan pystyy kerto-

maan Jounille isoisänsä isän nimen ja syntymäajan. Sukutiedostossa on melkoisia aukkoja vuoden 1900 

jälkeen syntyneiden tiedoissa. 

 Tässä tulee mieleen arkistossa oleva saatekirje, joka on tullut runsaiden sukutietojen kanssa kym-

menen vuotta sitten. Arto Astikainen kirjoitti: "En ole itse tutkinut Vartiaisten sukua, koska oletin 

sukuseuran hoitavan sen asian - kerättiinhän tutkimukseen rahaakin vuosikausia." 

 Suvun ulkopuolisilta historian tutkijoilta tulee toisinaan tarjouksia tutkimusten tekemisestä, mutta 

viimeksi tutkija palkattiin yli 20 vuotta sitten Tyyne ja Nuutti Vartiaisen taloudellisella tuella. 

 Sukututkimukseen eivät mitkään keräysrahat nykyään riittäisi, jos joutuisimme kaikki tiedot os-

tamaan seurakunnilta tai väestörekisteristä. Edullisempi vaihtoehto olisi, että sukuseura saisi suvun 

jäseniltä alustaviakin tietoja suvun jäsenistä ja Väestörekisteristä ostettaisiin tietojen tarkistus. Alustavas-

ta kokeilusta Jyrinlahden sukuhaaran tietojen tarkistuksesta Väestörekisterin toimesta päätettiin viime 

kesän vuosikokouksessa. 

 Viime vuosikokouksessa selvisi, ettei kaikkia sukuseuralle lähetettyjä valokuvia ole palautettu. 

Henkilöiden vaihtumisen johdosta kuvia ei osata palauttaa oikein, joten kuvat otetaan mukaan Joensuun 

Kimmeliin ja selvitellään siellä niiden omistajat. Jatketaan menettelyä tarvittaessa seuraavankin vuonna. 

Tietysti on mahdollista saada valokuvat postitse, kun pystytään selvittämään mitkä kuvat pitää lähettää. 

 

M-T Haikaravirta 
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Vartiaisten nimenkantajat Suomessa paikkakunnittain 2014 
(niillä paikkakunnilla, joissa heitä on yli 50 henkeä) 

 
Vartiaisia Vartiaisten osuus  

asukkaista 

 
Kuopio 421 Juankoski 2,02 % 
Helsinki 395 Kaavi 1,56 % 
Joensuu 236 Kiuruvesi 0,78 % 
Espoo 162 Lieksa 0,51 % 
Vantaa 141 Siilinjärvi 0,47 % 
Tampere 103 Kuopio 0,38 % 
Juankoski 101 Joensuu 0,32 % 
Siilinjärvi 101 Vihti 0,21 % 
Turku 99 Hämeenlinna 0,11 % 
Oulu 77 Lappeenranta 0,07 % 
Hämeenlinna 76 Vantaa 0,07 % 
Kiuruvesi 69 Lahti 0,06 % 
Lieksa 63 Espoo 0,06 % 
Jyväskylä 62 Helsinki 0,06 % 
Vihti 60 Jyväskylä 0,05 % 
Lahti 59 Turku 0,05 % 
Lappeenranta 53 Tampere 0,05 % 
Kaavi 51 Oulu 0,04 % 

Huom. 
Jos 50 henkilön sijasta olisi otettu tarkastelun ala-
rajaksi esimerkiksi 25 henkeä, olisi oikeanpuolei-
seen taulukkoon tullut mukaan usea Pohjois-Savon 
ja Pohjois-Karjalan pieni paikkakunta, joissa Varti-
aisten suhteellinen osuus asukkaista on suurempi 
kuin taulukon puolivälin ja loppupään paikkakunnil-
la.  Taulukon ykkössijan Juankoski yhdistyi Kuopion 
kaupunkiin vuoden 2017 alussa. 
Lähes 50 % tämän päivän noin 4.300 Vartiaisista 
asuu muualla kuin taulukossa mainituilla paikka-
kunnilla. Vuonna 2016 asui Ruotsissa 155, Tans-
kassa 10 ja Norjassa 6 Vartiaista (Sukunimi-info 
Tuomas Salste). 
 

Taulukon tiedot on haettu Iltasanomien haku-
koneelta (13.3.2016 Kari Liukkonen). 
 
Antti Vartiainen 

_______________________________________________________ 

 

Tyko Sallinen – HAMin juuret 

 

Näyttely kertoo Tyko Sallisen (1879–1955) tarinan 
suomalaisen maalaustaiteen ja ekspressionismin 
kärkinimenä. Näyttely koostuu 50 maalauksesta 
keskittyen Sallisen merkittävimpään tuotantoon 
1910-luvulle. Mukana on myös taiteilijan ensimmäi-
sen vaimon Helmi Vartiaisen sekä taiteilijaparin 
tyttärien Tajun ja Evan teoksia. 
 Näyttelyn keskeisiä teemoja ovat muotokuvat, 
maisemat ja kansankuvaukset. Helmi Vartiainen oli 
Salliselle muusa. Suhde oli kuitenkin hyvin kaksija-
koinen, mikä näkyy tunnetuissa Mirri-kuvissa. Myös 
monet muut muotokuvat, kuten Saaren Anni ja Kää-
piö, herättivät aikanaan pahennusta. Niitä pidettiin 
liian rujoina ja suorasukaisina. Huumaavan väriset 
ja tunnelmaltaan vahvat maisemat ovat Sallisen 
ekspressionismin kultakautta. Kansakuvaukset rin-
nastavat hurmoshenkisen uskonnollisuuden ja 
maallisen hauskanpidon. 
 Tyko Sallinen oli suomalaisen modernismin 
edelläkävijä. Hän uudisti 1910-luvun taidetta eks-
pressionistisella ilmaisullaan. Sallinen ja hänen 
ympärilleen kerääntynyt samoin ajattelevien taiteili-
joiden joukko toivat uudet tuulet suomalaiseen 
taiteeseen välittämättä vanhemman polven taiteli-
joiden vastustuksesta ja pilkasta. 

 ”Ihmisenä Sallinen oli sekä uhri että hirviö. Hä-
nen lapsuutensa oli vaikea, mutta sitäkin vaikeampi 
oli hänen ensimmäisen vaimonsa ja heidän tyttäri-
ensä elämä. Taiteilijana Sallinen oli aikansa kapi-
nallinen ja johti sotaa jossa vastapuolina olivat 
suomenkieliset taiteilijaproletaarit ja perinteinen, 
sivistyneistöstä syntyisin oleva taiteilijakunta. Tuo 
sota muutti suomalaisen taidemaailman, perusteel-
lisesti. Hänen taiteensa synnytti monia ”sallissotia” 
eikä jättänyt ketään välipitämättömäksi. Kuin it-
senäistymisemme kunniaksi hän maalasi Pirun-
tanssit, Hihhulit ja Jytkyt. Teosten henkilöiden 
kuvaus on kuin suoraan suomalaisten silloisesta 
painajaisunesta.” sanoo näyttelyn kuraattori Tuula 
Karjalainen. 
 
 Näyttely on osa sarjaa, jossa esitellään suoma-
laista taidehistorian tutkimusta. Sarjan lähtökohtana 
on Bäcksbackan kokoelma, joka muodostaa HAMin 
taidekokoelman juuret. Tämä näyttely on avoinna 
Helsingin taidemuseossa (Tennispalatsi, Eteläinen 
Rautatiekatu 8, avoinna ti-su klo 11-19) 27.8.2017 
saakka. 
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Jäsenmaksut 
 
 

Alla on malli jäsenmaksun pankkisiirtolomakkeesta.  
Maksu on edelleenkin 30 euroa ruokakunnalta.  
Tilisiirtolomakkeelle tulisi merkitä pyydetyt tiedot jäsenestä/ jäsenistä.  
 
Eräpäivä on 20.6.2017 
 



8 

Lappeenrantalaisen teollisuushistorian yksi aika-
kausi päättyi – Larox ja Flowrox yritysten perus-
taja, suuri liikemies ja visionäärinen yrittäjä 
Nuutti Vartiainen on kuollut 
 
Laroxin ja Larox Flowsysin (nykyinen Flowrox) perustaja Nuutti 
Vartiainen oli kuollessaan 91 vuoden ikäinen. Nuutti joutui sairaa-
laan kaksi päivää ennen nukkumistaan pois sunnuntai-iltapäivänä 
15. tammikuuta 2017. Hän oli syntynyt Helsingissä 30. maaliskuu-
ta 1925. 
     ”Tämä on yrityksen historian yhden aikakauden loppu. Legenda 

elää kuitenkin ja olemme ylpeitä saadessamme jatkaa hänen perintöään päivittäisessä liike-
toiminnassamme tuottamalla tämänhetkistä huipputasoa edustavia teknologiaratkaisuja, 
jotka hyödyttävät prosessiteollisuutta maailmanlaajuisesti”, sanoo Flowroxin toimitusjoh-
taja Jukka Koskela. 
 Nuutti Vartiainen osallistui jatkosotaan pioneerikoulutuksen saaneena 1944 täytet-
tyään 18 vuotta. Hän haavoittui kahdesti kranaatin sirpaleista, jälkimmäisen kerran Vuosal-
men taisteluissa heinäkuun 16. päivänä 1944. Hän osallistui vielä vapaaehtoisena pionee-
rina Lapin sotaan. 
 Valmistuttuaan Helsingin teknillisestä koulusta Vartiainen aloitti työuransa piirtäjä-
suunnittelijana Wärtsilä Konesilta -yhtymässä. Emigrantiksi hän lähti Kanadaan 1951 ja 
palasi kotimaahan 1952. 
 Nuutti aloitti yrittäjäuransa Lahdessa suunnittelemalla murskaus- ja seulontalaitteita. 
Asiakkaiden toivomuksesta hän alkoi myös valmistaa Hollolan Salpakankaalla perustaman-
sa Murskauskone Oy:n nimissä kokonaisia murskaus- ja seulontalaitoksia. Yrityksestä 
kasvoi 70-luvun puoliväliin mennessä Hollolan kunnan suurimpia yrityksiä nimeltään Rox-
on Oy. 
 Nuutti myi Roxonin Kone Oy:lle vuonna 1977. Osamaksuna kaupasta hän sai Lappeen-
rannan konepajan. Tästä sai alkunsa Laroxin tarina.  Muutto Lappeenrantaan tapahtui 70-
luvun lopulla ja Laroxin perustamisen myötä siirtyminen suodatinliiketoiminnan ja venttii-
lien pariin. Hän laajensi liiketoimintaansa kansainvälisten verkostojen avulla toimimaan 
kaikissa maanosissa. 
 Laroxin menestys huomioitiin Tasavallan presidentin vientipalkinnolla vuonna 1986 
ja valtakunnallisella yrittäjäpalkinnolla vuonna 1989. Nuutti jäi eläkkeelle 65-vuotiaana 
1990 ja jätti yrityksen johdon lapsilleen. Eläkkeelle siirryttyään hän lähti mukaan Taipal-
saaren kunnallispolitiikkaan. 
 Nuutin elämäntyö ja sitoutuminen alansa tutkimus- ja kehitystyöhön saivat tunnustus-
ta Lappeenrannan teknilliseltä yliopistolta, joka myönsi hänelle tekniikan kunniatohtorin 
arvonimen vuonna 1999. 
 Vapaa-aikoinaan Nuutti kalasti, sienesti, hoiti kasvihuonettaan ja veneili. Valokuvaa-
malla hän tallensi lasten ja lastenlasten elämää. Viime vuosina hänestä tuli innokas golfaaja. 
 Nuutti osallistui Vartiaisten sukuseuran toimintaan mm. kuulumalla Ilmari F. Vartiai-
sen esimiesaikana perustettuun sukuneuvostoon ja rahoittamalla sukututkimusta. Hän 
osallistui myös moniin vuosikokouksiin ja kesäjuhliin. 
 Läheistensä mukaan Nuutti oli määrätietoinen, vaativa ja lämmin persoona. Hän oli 
huolehtivainen ja kannustava perheenjäsenilleen ja ystävilleen. Hänen tukensa ja apunsa oli 
arvokasta. 
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VARTIAISET JA MUSIIKKI 
 
Musiikki sen kaikissa muodoissaan on kuulunut ja kuuluu sukumme traditioihin. 
 Kun mennään yli 100 vuotta ajassa taaksepäin, niin kohdataan ukkini, silloin nuori ylioppilas 
ja opiskelija, joka oli liittynyt Ylioppilaskunnan Laulajiin sekä lauloi Muntra Musikanter kuoron 
korkeana tenorina. Näiden kuorojen mukana hän sai kiertää konsertoimassa kotimaan lisäksi Poh-
joismaissa sekä Keski-Euroopassa. 
 Vuonna 1896 ukkini osallistui YL:n mukana Sortavalan laulujuhlille ja vaikuttui runsaasta 
kulttuuritarjonnasta, jota juhlilla oli. 
 Valmistuttuaan ammattiin hän aika pian sai viran Sortavalasta ja liittyi heti niin mies- kuin 
sekakuoroon ja aloitti aktiivisen toiminnan laulu- ja soittojuhlien päätoimikunnassa. Mm. vuoden 
1926 laulujuhlien propagandatoimikunnan puheenjohtajana hän vastasi juhlaoppaan toimittami-
sesta ja kirjoitti siihen laulu- ja soittojuhlien historian sekä Sortavalan musiikkielämästä, 
kansanrunoudesta ja runonlaulajista runsaan kuvauksen. 
 Ukillani oli kolme lasta, joista vanhin poika kuoli jo nuorena (lapsena). Isäni ja hänen sisaren-
sa, kummitätini, saivat ”musiikillisen kasvatuksen”: pianonsoittoharjoitukset ja laulu kuuluivat 
ohjelmaan. YL oli isänikin kuoro heti opiskelujen alettua. 
 Asemasodan aikana isä lauloi asevelikuorossa. Sodan jälkeen isän työura alkoi Lahdessa ja 
hän liittyi välittömästi Lahden mieskuoroon. Myöhemmin lauloi myös Veteraanikuorossa. Pianon-
soitto jatkui harrastusluonteisesti. 
 Kummitätini osoittautui lahjakkaaksi pianistiksi ja toimi yksityisenä pianonsoiton opettajana. 
Minullekin hän opetti alkeita, mutta koska kotonani ei ollut pianoa, jäi harjoittelu vähäiseksi. 
 Lahdessa toimi aktiivinen kaupunginorkesteri ja isä oli vakiokuuntelija. Koska minä olin jo 
ihan pienestä pitäen osoittanut innostukseni musiikkiin, otti isä minut mukaan konsertteihin. Olin 
alle 10 -vuotias, kun tämä traditio alkoi. Yleisössä ei ollut montaakaan lasta, mutta se ei minua hai-
tannut. Minä nautin joka kerta! 
 Olin 13 -vuotias, kun ukkini sisar kuoli ja hänen perintönään kotiimme tuli ns. taffelipiano; 
huonokuntoinen, mutta toimiva. Aloitin heti soittotunnit ja vaikka ei minusta pianistia tullutkaan, 
pystyin kuitenkin kaikenkaista musiikkia soittelemaan ja edelleenkin auttavasti! 
 Kummitätini kuoleman jälkeen hänen pianonsa annettiin minulle ja oli siis päivänselvää, että 
omat lapsenikin aloittivat soittotunnit ja perustaidot he edelleenkin osaavat. 
 Nuorin lapsenlapseni, nyt 17 -vuotias, osoitti jo pikku taaperona musiikillista lahjakkuutta ja 
niinpä hän aloitti pianotunnit ja lapsikuoron, kunnes yläasteella vaihtoi jazz-pop –opintolinjalle ja 
pääsoittimeksi tuli rummut, joihin hän oli pianotuntien ohella tutustunut. Oma bändikin kuului asi-
aan. Lukioon hän pääsi musiikkilinjalle ja soittaa ja laulaa nyt monipuolista ohjelmistoa. Jonkun 
verran säveltääkin. En tiedä johtaako tämä harrastus ammattiin asti, mutta täysillä hän nyt ainakin 
”painaa”. 
 Näin on suvussamme musiikki kulkenut, ollaan jo kuudennessa polvessa, sillä ukkini isäkin oli 
erinomainen kuorolaulaja. 
 Lapsesta alkanut musiikkiharrastus on rikastuttanut ja yhä rikastuttaa elämääni. 
 

Mirja Kantola 
Heinola 
 
Kirjoituskilpailumme ”Vartiaiset ja musiikki” ei saanut kovin innokasta osanottoa. Onneksi Mirja Kantola os. 
Wartiainen kuitenkin lähetti meille yllä olevan kertomuksen sukunsa musiikkitraditiosta. Lehden lukijat 
tuntevat Mirjan isän Ilmari J. Wartiaisen hänen kirjoittamistaan muistelmista mm. Suomen Joutsenen en-
simmäisestä matkasta Ilmarin ollessa koulutettavana laivaston ensimmäisellä RUK-kurssilla. Mirjan isoisä 
oli (ammattinsa ohella) kirjailija ja karhunkaataja Eliel Wartiainen. Myös hänestä on kirjoitettu lehdessäm-
me. Mirja kuuluu Rantasalmen sukuhaaraan, josta meillä DNA-testien puutteessa ei ole tarkempaa tietoa, 
mihin muihin sukuhaaroihin se mahdollisesti liittyy. 
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VARTIAISET MEDIASSA * VARTIAISET MEDIASSA * VARTIAISET MEDIASSA * Vartiaiset mediassa 
 

Joutsenossa  kasvanut  Annastiina  

Vartiainen  emännöi  majataloa 

Lissabonissa 

Etelä-Saimaa 19.3.2017 (osittainen lainaus) 

 

Kello löi iltakymmentä, kun Annastiina Vartiainen kaartoi 
mökkitielle Joutsenoon. Kartturin paikalla istui portugalilai-
nen Vasco Rocha, joka oli ensivisiitillään pakkasen pure-
massa Suomessa. Kaksikon tiet olivat kohdanneet kuukautta 
aiemmin Vascon kotikaupungissa, Lissabonissa, jossa Varti-
ainen oli sohvasurffaamassa. 
— Kaikki kävi äkkiä. Viestittelimme ja vierailimme toistem-
me luona tiuhaan. Jo vapun tienoilla huomasin varttuvani 
jälkikasvua, Vartiainen muistelee. Saga parkaisi ensi kerran 
tammikuussa 2014. Vauva-ajan perhe asui Helsingissä, mut-
ta päätös Portugaliin muuttamisesta kypsyi, kun Vascon 
kaksi teini-ikää lähestyvää poikaa kaipasivat isäänsä. Kevääl-
lä kolmikko pakkasi kapsäkkinsä ja suuntasi Lissaboniin, 
jossa Vartiaisen täytyi opetella uusi rooli äitipuolena. Hyppy 
Helsingin keskustasta Lissabonin lähiöön ei sujunut ongel-
mitta. Itsenäistä elämää viettäneellä Vartiaisella oli 
totuttelemista, kun samalla kadunpätkällä asuivat sekä 
anoppi että Vascon ex-vaimo. Joka kesä Vartiainen tuo tyt-
tärensä 3—5 viikoksi Suomeen. Eläkkeellä olevat vanhem-
mat hoitavat lapsenlastaan hyvin mielellään. Heiltä opituista 
arvoista Vartiainen haluaa välittää Sagalle kunnioittavan 
suhteen luontoon. 
Aamuaurinko kutittaa Portugalin pääkaupunkia. Olemme 
historiaa huokuvassa Belémin kaupunginosassa, jonka torni 
lukeutuu Unescon maailmanperintökohteisiin. Täällä Annas-
tiina, 32, ja Vasco, 41, nykyään asuvat. Annastiina ja Vasco 
ottivat paitsi mittavan riskin ja myös muhkean lainan sitou-
tuessaan kymmenvuotiseen projektiin majataloyrittäjinä. He 
remontoivat yhdessä kolmikerroksisen talon majoituskäyt-
töön. Perhe itse asuu alimmassa kerroksessa ja huolehtii 
vieraistaan lämmöllä. Vaikka aikaa markkinointiin ei tahdo 
löytyä, on muun muassa elokuvaohjaaja Mika Kaurismäki 
yöpynyt usein Casa Amarelassa. 
— Emme edes yritä kilpailla hotellien kanssa, vaan panos-
tamme kotoisaan ilmapiiriin, Vartiainen sanoo. Hän on 
opetellut kaiken tekemisen kautta. Muutos on suuri, sillä 
ennen yllätysraskauttaan hän työskenteli sosiaalityöntekijä-
nä Helsingin lastensuojelussa. 
— Toivon, että viiden vuoden päästä bisnes pyörii jo itses-
tään, lapset voivat hyvin ja minä voin istua talomme 
terassilla siemailemassa maitokahvia, hän haaveilee. 
 

Syntynyt vuonna 1984 Joutsenossa. 
Yhteiskuntatieteiden maisteri. 
Asuu miehensä ja 3-vuotiaan tyttärensä kanssa Lissabonissa. 
Perheeseen kuuluu myös kaksi alakouluikäistä poikaa puoli-
son aiemmasta liitosta. 
Emännöi Casa Amarela –majataloa (www.casa-amarela.pt). 
 
Anskusta perheineen ja Casa Amarelasta oli myös tarinaa 
Anna –lehdessä, joka ilmestyi 2.2.2017 (nro 5). Kyseessä on 
ruokatoimittajan juttu Lissabonista. 

 

Varmat naurut: Tampereen valtuuston 
eeppisestä ratikkakokouksesta tehtiin  
lyhytelokuva 
Simopekka Virkkula, Aamulehti 8.3.2017 

 

Keskiviikkona ne alkavat, Tampereen elokuvajuhlat. 
Ja alussa raikaa nauru. Filkkareiden avajaisnäytök-
sen hupaisimman hetken tarjoaa Hannes Vartiaisen 
ja Pekka Veikkolaisen yhdeksänminuuttinen eloku-
va Puheenvuoro. Se on kooste Tampereen kaupun-
ginvaltuuston legendaarisesta ratikkakokouksesta 
viime marraskuussa. Ratikkavaltuusto ampaisi tuol-
loin sellaisiin sfääreihin, joita ei osattu odottaa.  
 Viisituntisen illan aikana mainittiin muun mu-
assa USA:n presidentin vaalit, Wall Streetin härän-
pallit, Pispalan kännikalat, Audi-miehet ja mustat 
aukot. Puheenvuoroon ovat kelvanneet vain koko-
uksen noloimmat ja omalaatuisimmat sekunnit.  
 Vartiainen ja Veikkolainen edustavat suomalai-
sen lyhytelokuvan moneen kertaan palkittua kär-
keä. Heidän tunnetuimpia töitään ovat esimerkiksi 
Hanasaari A (2009) sekä Hätäkutsu (2013). 
 

Kommentti:  
Tuskainen dokumentti 
Jouko Jokinen 

 

Kummeli-huumori ei olisi voinut syntyä missään 
muualla kuin Tampereella. Tunne vahvistuu jälleen, 
kun katselee Hannes Vartiaisen ja Pekka Veikkolai-
sen dokumentin Tampereen kaupunginvaltuuston 
syksyisestä kokouksesta, jossa valtuusto päätti ra-
kentaa raitiotien Tampereelle.  
 Siihen on koottu tragikoomisen kokouksen 
parhaat – tai pahimmat – palat. Tätä edes Kummeli-
porukka ei olisi pystynyt kirjoittamaan. Sen kirjoit-
tivat ja toteuttivat valtuustoon äänestämämme luot-
tamusmiehet ja –naiset. 
 Yhdeksän minuutin filmi on pelkkää tuskaa. 
Oikeastaan koko pätkä pitäisi sensuroida. Ainakin 
jos haluaa uskoa edustukselliseen demokratiaan ja 
innostaa ihmisiä äänestämään kuntavaaleissa 9. 
huhtikuuta. Elokuvaan pitäisi liittää varoitus. ”Edus-
tuksellinen demokratia ei oikeasti ole tällaista. 
Tuona päivänä Tampereen vesijohtoveteen oli vain 
sekoitettu jotain ylimääräistä.” 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 

Perttu Purasen käsikirjoittama ja ohjaama Jyväs-
kylän ylioppilasteatterin esittämä näytelmä Nimetön 
eli kuinka Kuikka Koponen huijasi koko ihmiskunnan 
Kuopion torilta avaruuteen sai kantaesityksensä 
Ilokivessä 27.11.2016. ”Olen ohjaaja vailla visiota ja 
käsikirjoittaja vailla sanottavaa, ja pidän molempia 
hyvinä asioina” sanoo Perttu. 

http://www.casa-amarela.pt/
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MATKANTEKIJÄ - MUISTOJA JA MIETTEITÄ 
Tapio Var t ia inen OSA 2  

 

MATKAMUISTOJA. Ne eivät yleensä ole niitä, joita myydään matkamuistomyymälässä. Nuoruus-
vuosieni Bourgognen matkalta niitä tuli kasapäin. Ranskan kielitaidon kehittyminenkin on asioita, 
joita myös nimitän matkamuistoksi. Ajan kuluessa huomasin, että kyse ei ole pelkästään siitä, että 
kommunikointi onnistuu ihmisten kanssa paremmin, kun osaa heidän kieltään. Samalla avautui 
etymologinen ikkuna latinan kieleen; hyvin lukuisa joukko länsimaissa käyttämiämme nimiä ja kä-
sitteitä on latinapohjaisia. Jos saa selville, miksi jotakin asiaa kutsutaan tietyllä sanalla, avautuu 
usein myös näkymä nykyisen kulttuurimme taustaan jopa vuosituhansien taakse.  
 Toinen Bourgognen matkamuisto on aatelislinnasta. Ostin linnan keittiötä kuvaan postikortin. 
Ajattelin että tällaisen keittiön teen itselleni sitten, kun ryhdyn kotia rakentamaan. Parast’ aikaa 
minulla on alkamassa toisen keittiön remontti elämäni aikana. Tätä suunnitellessani kaivoin posti-
kortin esille: ei keittiöstä ihan samanlaista näytä tulevan, mutta inspiraation lähteenä tämä 40 
vuotta vanha muistikuva on toiminut. Kolmas matkamuisto ranskalainen kulinarismi ja gastrono-
mia. Dijonissa osallistuin paikallisen ravintolakoulun opettaji-
en kesälomallaan pitämälle kokkikurssille. Siinä tulin 
omaksuneeksi ranskalaisen keittiön ajatusmaailman. Edelleen 
otan pari kertaa vuodessa esille kurssin reseptikirjan; jotkut 
ruokalajit ovat tulleet myös niin tutuiksi, että ne syntyvät ul-
komuistista.  
 Muutaman vuoden takaisella Andorran laskettelumatkalla 
majoituspaikkana oli hotelli, jonka aulan ja sisäportaitten ki-
veä ja puuta yhdistävään arkkitehtuuriin ihastuin. Otin siitä 
valokuvia, kun tiesin että minulla on porrashuoneen remontti 
edessä – valmis tulos on mielestäni varsin pitkälle tunnistet-
tavissa esikuvansa mukaiseksi. ”Matkamuistoja” on vaikka 
kuinka paljon, mutta olkoon nämä konkreettisina esimerkkei-
nä. – Oleellisin matkamuisto on kuitenkin se, miten eri kult-
tuurien näkeminen muokkaa ajatusmaailmaani. Enää en 
tavoittele vain lisäymmärrystä sille miten Eurooppa muotou-
tui, vaan sille mitä tämä ihmiselo lopulta kaikessa moni-
naisuudessaan on. (Kuva: malli sisäportaista) 

 

GERMAANINEN JA SLAAVILAINEN MENTALITEETTI. Muotoilin käsiteparin – erään Tampereen 
yliopiston hallintotieteen väitöskirjan pohjalta – neljännesvuosisata sitten rakentaessani koulutus-
kokonaisuutta asennoitumisesta työntekemiseen ja yrittämiseen. Kiteytettynä slaavilainen 
mentaliteetti tarkoittaa, että ihminen odottaa, että hänelle annetaan työtä. Germaaninen mentali-
teetti taas että ihminen luo itselleen työtä vaikkapa perustamalla yrityksen. 
 Ajatus nousi mieleeni muutama vuosi sitten Transilvaniaan suuntautuneella matkalla. Suomalai-
sen tiedonvälityksen kautta luomani mielikuva Romaniasta oli aika surkea: köyhyyttä, korruptiota, 
syrjittyjä mustalaisia, kaltoin kohdeltuja orpolapsia... Transilvania kuitenkin vaikutti jo bussin ikku-
nasta lentokentältä kaupunkiin ajettaessa aivan joltakin muulta kuin mihin olin varautunut. Enkä 
ollut ihmettelyssäni ainoa, moni muukin matkalainen törmäsi samaan ristiriitaan ennakkokäsityk-
sensä ja näkemänsä välillä. Viikon aikana kuulin kyllä selityksen ja opin että Transilvania on 
Romanian vaurain maakunta. 1300 -luvulla haluttiin linnoittaa aluetta ottomaanien invaasiota vas-
taan. Paikallisten ihmisten taito ei riittänyt, vaan linnoitusmestareita värvättiin Saksasta ja heidän 
jälkeläisensä jäivät asuttamaan maata. Germaaninen tehokkuus ja säntillisyys, taito ja toimeliaisuus 
näkyy niin bruttokansantuotteessa kuin katukuvassa edelleen! 
 Viime kesänä Norilskista, Taimyrin niemimaalla Siperiassa kävelin kaupungin ulkopuolelle ja 
osuin hautausmaalle, laaja kymmenen tai kahdenkymmenen hehtaarin alue. Täällä hyppäsi slaavi-
laisen mentaliteetin tuotos silmilleni. Edessäni oli eriskummallinen sekamelska ortodoksista 
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hautausmaata tsasounoineen, valkoisine risteineen silmänkantamattomiin keskellä tundraa, oli 
mahtipontisia sotasankareitten monumentteja, tuhruisia betonisia kolumbaarioita kirkkaine muo-
vikukkineen – ja ympäristö kuin kaatopaikka: autonrenkaita, asfalttijätettä, betonimurskaa, muovi-
pulloja ja -pusseja tuulen riepoteltava... Kauniimpaa paikkaa luonnon puolesta kumpuilevine 
harjanteineen ja välissä kimaltelevine pikkulampineen on vaikea kuvitella ihmisen viimeiseksi 
maalliseksi asuinsijaksi Ikiroudanmaassa. Onhan 
tietysti suuri ero ortodoksisen ja luterilaisen 
hautausmaan arkkitehtuurissa, mutta miksi ve-
näläisen pitää sotkea ympäristönsä?  Suomessa 
meidän maalliset jäännöksemmekin ovat preus-
silaisen pakkoneuroottisessa järjestyksessä, 
mutta Venäjällä hurskaassa sekamelskassa ää-
rimmäisen kauneuden ja äärimmäisen sotkun 
keskellä. Mentaliteettimme ovat erilaisia. – Lai-
nattakoon tässä Astafjevin kirjassa olevaa 
lausetta; asiayhteydestään toki irrotettuna: ”...he 
tekivät mitä käskettiin, asuivat missä määrättiin 
ja söivät mitä syötäväksi annettiin.” (Kuva: ase-
manseutu Länsi-Siperiassa, Venäjä 2016) 

 

IMPERIALISTI. Se että ihminen on imperialisti opin kyllä hyvin jo koulun historiantunneilta; sitä 
mahtavampi historian sankari mitä suuremman määrän muita kansoja on pystynyt alistamaan val-
taansa. Jotenkin nämä tiedot jäivät kuitenkin ulkokohtaiseksi akateemiseksi opiksi, ne eivät 
koskettaneet tunteellisesti. Kulkiessani maailmalla aikamatkalaisena olen tähän ihmisen perusta-
vanlaatuiseen hallitsemisviettiin törmännyt koskettavammalla tasolla; ehkä merkityksensä on 
myös sillä, että olen tällöin ollut iältäni ja elämänkokemukseltani aikuisempi. 
 Varhaisin muistikuvani on 1980 -luvun alkuvuosilta St. Louisin Lännen Valloituksen Museosta 
(laitoksen nimi ei varmaan ollut täsmälleen tämä, mutta tämä sen idea oli). Opas ja opastaulut ku-
vasivat, miten urholliset eurooppalaiset siirtolaiset taistelivat tiensä vihamielisten intiaanien 
hyökkäyksien läpi Mississipiltä länteen. Mitenkään ei tullut museossa esille, että siirtolaiset valloit-
tivat toisilta kansoilta maat ja tuhosivat heidän elinkeinonsa ja kulttuurinsa. Tunsin myötähäpeää 
museon opasta kohtaan. Toinen moraalista närkästymistä herättävä kommentti oli viime kesänä 
Omskissa, Länsi-Siperiassa. Kaupunkia esittelevä oppaamme vei meidät Om ja Irtysh -jokien riste-
ykseen, kohtaan johon venäläinen sotapäällikkö perusti vuonna 1716 linnoituksen, joka toimi 
tukikohtana Siperian valloittamisessa. Eräs retkeläisemme kysyi oppaalta, mitä kansoja täällä asui 
ennen venäläisten tuloa, johon opas vastasi: ”Ei täällä asunut ketään, oli vain joitakin ympäriinsä 
kuljeksivia heimoja.” Vastauksesta puuttui ymmärrys, että nämähän olivat juuri niitä täällä asunei-
ta paimentolaiskansoja. Mutta kun heillä oli erilainen elämäntapa ja kulttuuri kuin valloittajilla, he 
olivat ”ei ketään”! 
 Nämä esimerkit ovat aikamme eurooppalaisen kulttuurin suurimmasta imperialistisesta valtios-
ta. Kun asiaa olen mielessäni vuosikymmenten aikana kypsytellyt, huomaan ettei minulla lopulta 
ole mitään syytä tuntea myötähäpeää tai moraalista närkästystä kuunnellessani turistioppaiden 
esityksiä. Olen itsekin saman imperialistisen kulttuurin edustaja. Näinhän esim. suomalaiset me-
nettelivät ja menettelevät paljolti edelleenkin suhteessa saamelaisiin. Löydän imperialistin 
itsestänikin: olisi hienoa, jos Suomi olisi pystynyt pitämään koko Karjalan ja rakentamaan Suur-
Suomen. Mutta voimamme eivät riittäneet! 
 Haen mielessäni biologista selitystä moniin ihmiselämän ilmiöihin, myös imperialistiseen luon-
toomme. Mieleeni nousee vuosikymmeniä sitten kuulemani biologian professorin haastattelu 
radiossa. Haastattelija oli nuori tyttösenääninen toimittaja ja se lienee tapahtunut kesäisellä pro-
fessorin kotipihalla jonkin kansainvälisen kriisin yhteydessä. Toimittaja kysyi: ”Eivätkö sodat sitten 
lopu koskaan?” Professori vastasi: ”Eivät lopu. Edessämme on rauhallisen ja siistin näköinen piha-
nurmikko, mutta jokaisella sen neliömetrillä käydään sen miljoona olemassaolon taistelua!” 
Muistikuva tästä haastattelusta on keskeisesti muovannut tapaani hahmottaa maailmaa ja ihmisen 



13 

osaa siinä: kaikki eliöt mikrobista ihmiseen pyrkivät saavuttamaan niin suuren levinneisyyden kuin 
niiden rahkeet riittävät valloittamaan tilaa muilta. Sotimalla toteutamme biologista viettiämme. 
 

MATKANTEKIJÄ VUOSIKYMMENTEN SAATOSSA. Kun jään miettimään elämäni vuosikymmeniä 
taaksepäin, huomaan itse asiassa olleen matkantekijä jo lapsuudestani lähtien. Seurakunnan poika-
kerho teki bussimatkoja ympäri Suomea ja aina Keski-Eurooppaan saakka. Vanhemmat kannustivat 
mukaan. Tällöin olin alun toisella kymmenellä. Lapin erämaavaellukset ja hiihtoretket alkoivat pari 
vuotta myöhemmin. Olimme partiopojat keskenämme ja itse olin joukosta vanhin: junalla Rova-
niemelle ja Eskelisen linja-autolla Saariselän kupeeseen; alueen turistikaupungista ei silloin ollut 
tietoakaan.  
 Lukio- ja opiskeluvuosina olin monena kesänä töissä ulkomailla, kotoa ei ollut varaa kustantaa 
kielikursseja, eivätkä ne 1960 -luvulla mitenkään yleisiä olleetkaan. Lukioaikana olin Gotlannissa 
kuokkimassa sokerijuurikasta ja Cardiffissa lomakylän keittiöapualaisena. Opiskeluvuosina tiena-
sin seuraavan talven elämisrahoja Tukholmassa mm. satamassa ja kaljatehtaalla ja Oslossa siivosin 
hotellia. Loppukesän usein liftailin ympäri Keski- ja Etelä-Eurooppaa. Budjetti oli minimaalin, yö-
pymisiin ei ollut varattu penniäkään, hyvä kun ruokaankaan. Teltan pystytin illan pimettyä 
johonkin pusikkoon. Aina se ei onnistunut, kuten esim. kerran kun viimeinen lifti jätti minut Ham-
puriin keskustan lähelle tietyömaan viereen; menin nukkumaan betoniputken sisään ja heräsin 
aamulla kun maansiirtokoneet alkoivat jyskyttää. Tai kerran Normandiassa kun en viitsinyt pystyt-
tää vuotavaa telttaani rankkasateessa, kömmin nukkumaan pellolle kuhilaan vai liekö ollut 
heinäsuovan sisään; aamulla lehmät tulivat ihmettelemään outoa vierasta.  
 Elämän ruuhkavuosina 1980 ja -90 -luvuilla pidemmät matkat jäivät väliin, resurssit menivät 
perheeseen, työuranluontiin ja asuntolainoihin. Tällöin matkat olivat pienimuotoisempia telttaret-
kiä, myös talvella, teltassa yöpyminen oli lapsista jännää. Meillä sisaruksillani perheineen oli tullut 
näinä vuosina perinteeksi myös viettää kesäisin viikonvaihde laivaretkellä Saimaalla – yksi veljis-
täni oli osakas laivayhtiössä. Värväsimme äitimme kokkaamaan ja paimentamaan lastenlastensa 
laumaa, kun he pulikoivat vedessä, ja paistamaan heille lettuja rantahietikolla. Itse saimme istua 

rauhassa laivan kannella, nauttia ke-
sädrinkkejä ja parantaa maailmaa. Se 
oli myös eräänlaista aikamatkaa: 
nähdä serkusten kasvan sylivauvasta 
pikkukoululaisiksi ja edelleen kohti 
murrosikää ja itsenäistymistä.  
(Kuva: Perheemme Christinan peräkan-
nella. Kaikki kolme, joista on sivulla Var-
tiaiset Mediassa (s. 10), ovat eturivissä: 
vasemmalla Ansku, keskimmäisenä Pert-
tu (vaalea siilitukka) ja oikealla Hannes 
(vihreä paita). Tuukka tietotekniikkavas-
taavamme on toisessa rivissä toinen 
vasemmalta (pää näkyy nenästä ylös-
päin). Serkukset ovat iältään 10 vuoden 
kahta puolta.) 

 Ensiksi vanhimmilla heistä alkoi olla seurustelukumppaneita mukana ja sitten yksi ja toinen jäi 
retkeltä pois; oli kiinnostavampaakin menoa. Lopulta oli tullut aika myydä laiva – se oli tehtävänsä 
täyttänyt. Ensi kesäksi olemme miettineet, että onnistuisikohan laivan vuokraaminen sen nykyisel-
tä omistajalta Imatran Kylpylältä. Tekisimme vuosikymmenten takaisten retkien muistelumatkan. 
Mahtaakohan sinne olla kiinnostusta myös silloisella nuorisolla? He kaikki ovat ammateissaan, 
useimmat löytäneet elämänkumppaninsa ja monet ovat myös uuden sukupolven isiä ja äitejä; 
joukkomme on kaksinkertaistunut ja kasvanut jo yli kolmenkymmenen hengen suuruiseksi.  
 Näinä vuosikymmeninä yhdeksi jokakesäisistä retkistäni muodostui myös osallistuminen Seit-
semisen kansallispuiston kunnostustalkoisiin, joissa olen ollut mukana jo yli neljännesvuosisadan 
ajan, ja pari kertaa ollut myös muissa kansallispuistoissa, Kolilla ja Saaristomerellä, mutta läheises-
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tä Seitsemisestä on tullut ikään kuin kotipuisto. 
Tarkoitukseni on myös kierrellä elämäni aikana 
kaikki Suomen kansallispuistot läpi, ja suurimmas-
sa osassa niistä olen jo ainakin piipahtanut.  
(Kuva: Pitkäjärven tukkikämpän hevostalli saa uuden 
pärekaton. Seitsemisen kansallispuisto 2007) 

 Puistotalkoot ovat myös omalla tavallaan aika-
matkoja. Useimmin olen ollut Koveron kruunun-
kruununtorpalla, jota pyritään pitämään 1930-
luvun agraariyhteiskunnan elämänolosuhteiden 
mukaisena museotilana nykyisten ja tulevien su-
kupolvien nähtäväksi. Niitetään torpan 
pihapiirissä heinää ja nostetaan se seipäille kui-
vumaan, rakennetaan risuaitaa lampaita varten, uusitaan hevostallin pärekattoa, poltetaan terva-
hautaa... Toinen talkoitten pääaskare on ollut ennallistaa metsää, soita ja jokia: kasketaan metsää, 
jotta monokulttuurin tuottamat mäntymetsät saataisiin muuttumaan monimuotoisiksi, tukitaan 
suo-ojia, jotka vuosikymmeniä sitten on kaivettu, vyörytetään kiviä takaisin jokeen, josta ne on ai-
kanaan nostettu pois, jotta saatiin sopivia rännejä tukinuittoa varten. Joskus tulee mieleen myös, 
että on tämäkin hölmöläisten hommaa: yksi sukupolvi on ojat kaivanut ja toinen panee ne tukkoon. 
Mutta aika aikaa kutakin!  
 Viimeisen puolentoista vuosikymmenen aikana kaukokaipuu taas on herännyt. Iän mukana mu-
kavuudenhalu ja vanhenevan ruumiin krempat eivät enää salli sellaista matkantekoa kuin kaksi-
kolmekymppisenä; matkabudjettikaan ei ole enää yhtä tiukka. Nuorempana matkat olivat pääasias-
sa omatoimimatkoja: reppu selkään ja maailmalle. Nykyisin ne ovat suurimmaksi osaksi valmis-
matkoja. Pyrin kuitenkin järjestämään matkastani valmiissa puitteissa enemmän omanlaiseni 
retken. Näin näen myös paikkoja ja satun tilanteisiin, jotka jäävät muutoin näkemättä ja kokematta 
tai virallinen matkailutoimi ei edes haluasi, että vierailijat näkevät tällaista.  
 Olkoon esimerkkinä oheisretkistäni kokemus muutaman vuoden takaiselta Armenian matkalta. 
Kyseessä oli normaali turistimatka, jonka ohjelma koostui tutustumisesta maan nähtävyyksiin. En-
simmäisenä vierailimme armenialaisten kansanmurhan monumentilla. Museo ja jopa 1,5 miljoonan 
etnisessä puhdistuksessa kuolleen muistoksi palava ikuinen liekki kertovat tragediasta, kun otto-
maanit karkottivat ensimmäisen maailmansodan aikana armenialaiset vuosituhansia vanhoilta 
asuinsijoiltaan. Nyt he voivat vain kaihoisasti katsella Turkin puolella kohoaa pyhää vuortaan Ara-
ratia, jonne Nooa aikoinaan rantautui arkillaan. Viikon aikana vierailimme luostareissa ja Armenian 
kirkon paavin residenssillä, roomalaisten linnoituksilla ja Mitran temppelin rauniolla ja tietysti 
myös Araratin konjakkitehdaalla… 
 Majoitumme Vähä-Kaukasuksen juurella sijaitsevan maalaiskylän majataloon. Makuhuoneenani 
oli viiden miehen makuusali. Miehet kuorsasivat – minä mukana – kilpaa niin, etten oikeastaan 
saanut nukuttua koko viikkona. Aamun sarastaessa kuuden maissa läksin ulos, kävelin kylän läpi ja 
kiipesin vuorenrinnettä ylös. Aamiainen oli klo 9.00, minulla oli siis kolme tuntia aikaa vaeltaa vuo-
rilla. Kylän miehet lähtivät samaan aikaan viemään lehmiään vuoriniityille päiväksi. Mielessäni 
alkoi soida kansakoulussa oppimani Paimenpoika -laulu: ”Jäi toiset aamulla nukkumaan, kun otin 
konttini naulasta ja kiiruhdin karjateille...”  
 Yhtenä aamuna läksin nousemaan kylän läpi virtaavan vuoristojoen vartta. Vesi jyrisi valkoisena 
vaahtona syvällä kanjonin pohjalla. Polku kapeni ja mietin jo voinko vielä jatkaa, kunnes huomasin 
lehmän lantakasoja; jos tästä menee lehmät niin kai tästä menen minäkin ja jatkoin matkaa. Kohta 
taas näytti että matka loppuu: lähes kaksimetrinen kyy lötkötti polulla. Kiertää ei voinut jyrkällä 
kalliorinteellä. Kyy oli paksu kuin mikäkin, lienee nauttinut aamiaiseksi ison rotan vai oliko poika-
set vielä sisällä. Tömistelin jalollani maata, mutta se ei hievahtanutkaan. Sitten heittelin pieniä kiviä 
ja oksia sitä kohti ja vähitellen se lähti verkkaisesti valumaan alas kivistä rinnettä.  
 Jatkoin matkaa ja tulin tasanteelle, jossa oli satojen lampaitten lauma ja kauempana vuoren juu-
rella näin jonkinlaisen rakennuksen ja telttakyhäelmän. Sieltä nousi pystyyn mies pyssy olalla ja 
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kaksi isoa paimenkoiraa ryntäsi haukkuen ja irvistellen minua kohti. Taas ajattelin, että miten-
kähän tässä käy. Käännyin rauhallisesti paluusuuntaan – aikakin oli lähteä aamiaiselle. Koirat 
tökkivät reittäni ja kun käännyin niihin päin, vastaus oli murisevia irvistyksiä. Mies huuti jotakin ja 
koirat hieman rauhoittuivat ja näyttivät joutuvan jotenkin hämilleen. Ne kuitenkin jatkoivat näyk-
kimistä, vaikkakin ystävällisemmin. Tajusin, että nehän haluavat saattaa eksyneen lampaan 
takaisin laumaan!  
 Laskeuduin alas rinnettä, ja mies tuli laumansa kanssa kukkulan toista puolta vastaan juotta-
maan joen varteen lampaitaan. Hän halusi ehdottomasti minun tulevat majalleen teelle. Yhteistä 
kieltä meillä ei ollut ja näytin kelloani saadakseni hänet ymmärtämään, että minun oli aika palata 
alas majataloon. Illan hämärtyessä olin kävelyllä kylässä, vastaani tuli savuava ja rämisevä Lada, 
jonka etuikkunasta huiskutti iloisesti miehen karvainen käsivarsi. En heti oikein tajunnut mistä on 
kyse, mutta siten mies työnsi päänsä hartioita myöten ulos ikkunasta – paimen jonka olin kohdan-
nut aamulla vuorilla!  
 

METSÄSTÄJÄ-KERÄILIJÄ ”SAVANNILTA”. Marjastan paljon, loppukesän viikkoina kaikki liikenevä 
aika kuluu marjassa. Kun pääsen marjamättään ääreen, sisälläni syntyy kuin alkukantainen saalis-
tushimo. Marjastusvuoteni kohokohta on lokakuinen karpaloreissu. Viime vuosina se on suun-
tautunut Seitsemisen kansallispuiston Kivinevalle. Suomalainen suo on minun sielunmaisemani. 
Nykyisin ekopsykologissa puhutaan mielipaikasta luonnon ympäristössä, mutta suo on minulle 
enemmän kuin mielipaikka.  Yhden käsityksen mukaan ihminen on syntynyt savannilla. Koen tä-
män vetona avariin paikkoihin kuten vuoristoon, tunturiin, järvenselälle, merenulapalle tai 
Pohjanmaan lakeuksille, mistä näkee kauas horisonttiin. Ne on hienoja paikkoja vierailla, mutta 
suota ne eivät sielussani voita. Suo on suo-
malaisessa maastossa visuaalisesti lähinnä 
sellainen kuin savanni Afrikassa. 
 

(Kuva: Ensimmäiset viisi marjaa kerätty; karpa-
lossa Pitkäjärven lammella Kivinevalla. Seitse-
misen kansallispuisto 2009) 

 Kun tänä syksynä tulin Kivinevan parkki-
paikalle, vaikutelma oli kuvauksellinen. Ma-
talalta tulevat auringonsäteet siivilöityivät 
hallaisen yön jälkeen järvestä nousevan us-
va läpi, teeret jossain kauempana virittelivät 
kevään sodintaan, palokärki koputteli lähei-
sen kelon kuvetta. Kun läksin tarpomaan 
suon yli karpalomättäilleni, luonnonäänet-
kin vaimenivat. Oli melkein äänetöntä, vain 
vieno tulenvire puhalteli männynkäkkyröiden havustojen läpi. Päivän aikana korppi raakkui joskus 
ja pari kertaa muuttomatkaansa varten tankkaava kurkiparvi nevan toisella puolella intoutui ää-
nekkääseen kiljuntaan. Ihmisten tekemät äänet olivat minimissään: pari lentokonetta kuulutti 
menostaan korkealla yläilmoissa, perhe vaelsi läheistä polkua pitkin lasten ilakoidessa riemuis-
saan; kohta oli taas hiljaisuus.   
 Kun ämpäri tuli täyteen, suuntasin illan hämärtyessä metsälammen rantaan ja sytytin nuotion. 
Metsästämään tai kalastamaan minusta ei ole, mutta osaan kerätä marjoja ja sieniä. Riistan korvik-
keeksi riittäköön tällä kertaa pari grillimakkaraa, paistan ne ja juon pullon kaljaa. Tulen rauhallinen 
loimu vetää puoleensa: näin on ihminen katsellut nuotionsa liekkejä pyyntimatkoillaan tai kotitan-
huvillaan tuhansien ja taas tuhansien sukuolvien ajan. Kun nuotio hiipuu illan pimetessä, kasaan 
tavarani reppuun ja suuntaan kulkuni kohti parkkipaikkaa. Jos tarvitsen valoa juurakkoiselle polul-
le, sytytän kynttilälyhdyn. En sytytä taskulamppua – siinä on väärä väri – vain nuotion oranssin-
keltainen loiste on se, joka on iskostunut geeneihimme aikojen kuluessa. Käynnistäessäni auton 
syttyvät teollisen aikakauden valot; aikamatkani on tällä kertaa päättynyt. 
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