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

 

Syntymäpäivä 

 

Toimitusjohtaja Nuutti Vartiainen täyttää  
85 vuotta 30.3.2010 Lappeenrannassa 

 

Nuutti tunnetaan mm. Laroxin perustajana. 
Hän kuuluu Vartiaisten Vaiheita II Kaavi 
Retuinen sukuhaaraan. 

Parhaimmat onnittelumme 
Vartiaiset ry ja lehden toimitus 

__________________________________________________________ 

 

TÄRKEÄ TIEDOTE JÄSENMAKSUSTA 
Valitettavasti jäsenmaksulomakkeessa oleva viite-
numero on virheellinen, eikä toimi esim. netti-
pankissa. Pyydämme teitä maksamaan ilman 
viitenumeroa ja mainitsemaan viestissä, että 
kyseessä on vuoden 2010 jäsenmaksu. Pahoitte-
lemme tapahtunutta virhettä. 
____________________________________________________________ 

 

MMuuiisstteelluutt  jjaa  ppeerriimmäättiieettoo  ttaalltteeeenn  

 

Anne Kettunen ehdottaa lehteen pysyvää 
muistelupalstaa: ”Siihen jokainen halukas 
voisi haastatella esimerkiksi lähisukulaistaan. 
Jutun ei tarvitsisi olla kovin pitkä. Nuoriakin 
voisi innostaa kyselemään isovanhemmiltaan 
tarinoita. Juttujen avulla tulisi kartutettua 
samalla elävää perimätietoa.” 
 Esimerkkinä (lehden sivulla 5) on Annen 
tekemä haastattelu, johon liittyy myös kansi-
kuvamme. 
____________________________________________________________ 

 

Kansikuva 

Kyllikki Rikkonen on takana oikeassa reunassa valkoi-
nen takki päällään Kuopion Lukion luokkaretkikuvassa. 
Luokkaretki kesti viikon ja se tehtiin keväällä rengas-
matkana moniin eri kaupunkeihin junalla ja laivalla. 
Helsingistä kaikki ostivat itselleen puukengät. Kyllikki 
osti itselleen puukengät, jonka pohjat olivat puuta ja 
päällyste sinisestä paperista tehty.  

Kyllikki on omaa sukua Vartiainen ja kuuluu Varti-
aisten Vaiheita III Kaavin Jyrinlahden Antti Vartiaisen 
jälkeläisiin.

 
"Sitä kuusta kuuleminen, jonka juurella 
asunto" Noilla saatesanoilla Paavo (s.1855) ja 

Heikki (s.1858) Vartiaisen jälkeläiset asettivat muis-
tolaatan istuttaessaan muistokuusen lähelle syn-
nyinkotiaan. Tapahtuma liittyi veljesten jälkeläisten 
sukujuhlaan Säyneisen Jyrinlahden koululla 1. - 2. 
7.1989. Päivä oli aurinkoinen, juuri sopiva tuollai-
sen juhlan järjestämiseen. Tänään kuusi on kas-
vanut mahtaviin mittoihin. Mittana 7-vuotias Henna 
-tyttö, jolla pituutta 120 senttiä. (©Jouni Kainulainen) 
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Tasapuolisuutta suvun tutkimiseen 
 
 
 
 
 
Vartiaisten Viestissä 4/2002 suvun (silloinen) esimies Antti Vartiai-
nen kirjoitti mm: 
 
”Kun keskitymme yhdistyksemme puitteissa käsittelemään Vartiaisia, niin se ei merkitse sitä, 
ettemmekö tiedostaisi samalla Vartiaisten liittymistä äitien kautta muihin, varhaisimpina  
aikoina ennen muuta itäsuomalaisiin, sukuihin. Äidinpuoleisten sukulaisuuksien selvittäminen 
tarjoaa runsaasti haasteita sukututkimukselle, mutta se työsarka on jouduttu jättämään  
toistaiseksi sivummalle yhdistyksemme toiminnassa.” 
 
Esimiehen mainitsema haasteellisuus pitää edelleen paikkansa kirkonkirjojen pidon alku-
aikoihin. Vartiaisten Vaiheita kirjoista voisi päätellä, että vasta noin 1880 jälkeen syntyneiden 
naispuolisten Vartiaisten sukuhaaroja pystytään kattavasti seuraamaan nykypäiviin saakka.  
Kuitenkin toisinaan valtakunnallisilla ja paikallisilla sukututkimuspäivillä löytää muiden  
sukujen sukutauluista ja kirjoista Vartiaisten naisia jotka ovat syntyneet huomattavasti  
aikaisemmin. Miksi näiden naisten jälkeläisten selvittäminen olisi Vartiaisten sukuseuran  
jäsenille vaikeampaa, kuin muidenkaan sukuseurojen jäsenille.  
 
Miehet ovat Vartiaiset ry:n perustaneet aikana, jolloin sukututkimuksessa vielä oli arvokasta 
vain miesten sukupuiden rakentaminen. 60-vuotisen toimintansa aikana yhdistys on monesti 
joutunut turvautumaan naisten aktiivisuuteen, menneisyydessäkään miehet eivät yksin taloja 
pitäneet kunnossa.  
 
Siitä että kaikki Vartiaisten tyttäret eivät jääneet piioiksi isiensä ja veljiensä taloihin, vaan  
menivät synnyttämään lapsia muihin sukuihin, ei heitä pitäisi näin jälkikäteen rangaista  
jättämällä heidän jälkeläisensä pois Vartiaisten Vaiheita kirjoista. 
 
Suomen valtio on käytännössä tunnustanut naisten jälkeläisten kuuluvan, esimerkiksi  
Vartiaisten, sukuun tiettävästi viidenteen sukupolveen saakka. Nykyisin esim. naispuolisten 
Vartiaisten jälkeläiset voivat muuttaa sukunimekseen Vartiainen maksamalla Väestörekisteri-
keskuksen määräämän maksun, joka nykyisin on 166 €. 
 
Viisi sukupolvea taaksepäin on vuosissa mitattuna vaihteleva aika, vähintään sata vuotta.  
Omalla kohdallani olen harkinnut kannattaako ottaa käyttöön vuonna 1775 syntyneen  
esivanhempani käyttämä sukunimi. 
 
Sukuseura voisi seurata valtion esimerkkiä naisten jälkeläisten huomioimisessa.  
 
 
 
    Marja-Terttu Falck 
    hallituksen jäsen 
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”Savolaiset ovat piällysmiehiä” 
 

Sanonta toteutui myös heinäkuisena sunnuntai-
aamuna Isovalkeinen -salissa Kuopiossa viime 
kesänä, kun Savon Vartiaisten sukuhaaroihin kuulu-
vat pohtivat Pohjois-Karjalan Vartiaisten suku-
haaroista tekeillä olevaa kirjaa. Yksikään paikalla 
ollut ei uskaltanut myöntää asuvansa Pohjois-
Karjalassa. Tilaisuudessa hyväksyttiin kuitenkin aja-
tus Pohjois-Karjalan sukuhaarojen edustuksesta 
Vartiaiset ry:n hallitukseen kirjan teon ajaksi. Vaikka 
en ole koskaan asunut Pohjois-Karjalassa sovittiin 
alustavasti, että yhdistyksen syyskokouksessa olisin 
ehdolla hallitukseen.  
 Syyskokous Helsingin Suomalaisella Klubilla sit-
ten valitsi minut yhdistyksen hallitukseen, jossa nyt 
turkulaisena edustan anoppini (Hilkka Mirjam Vartiai-
sen s. 1920) Liperin Mattisenlahden sukuhaaraa. 
Muiden Pohjois-Karjalan Vartiaisten sukuhaarojen 
jäseniä en ole tiettävästi tavannut.  
 Joensuun Kimmelissä pidetyssä Vartiaisten Kesä-
juhlassa joitakin vuosia sitten oli tietysti tarkoitus 
tutustua Pohjois-Karjalan Vartiaisiin. Kesäjuhlasta jäi 
sellainen mielikuva, että mukana oli savolaisten li-
säksi ainoastaan Mattisenlahden sukuhaaran jäse-
niä, ainakaan muiden kanssa ei tullut sukuhaaroista 
juteltua. 
 Ensi tuntuman Vartiaisten suvun historiaan sain 
anopin isän serkun Albert Vartiaisen luona Kiihtelys-
vaarassa. Albert ei ollut sukututkija nimityksen nykyi-
sin tarkoitetussa mielessä. Hän oli paremminkin 
tietojen kerääjä ja tallentaja. Hänen puheistaan sai 
sellaisen käsityksen, ettei hän kerännyt tietoja arkis-
toista vaan kiertämällä taloissa, joissa mahdollisesti 
olisi sukulaisia. Hänen mielestään myös nuorempien 
olisi mentävä tutustumaan taloihin joissa Vartiaisia 
asuu, vaikka ei tietäisikään onko mitään sukuyhteyttä 
olemassa. Saamansa henkilötiedot Albert keräsi vih-
koihin. Hän kertoili millaisten mutkien kautta henkilöt 
olivat yhteydessä Mattisenlahden lähteneisiin Vartiai-
siin. Näitä vihkoja, valokuvia ja kutsukortteja tutkittiin 
hartaasti ison maalaistuvan ja vierashuoneen välissä 
olevassa salissa. Jos Albert olisi vielä esittelemässä 
vanhoja hääkutsuja, voisin tietokoneelta tulostetuista 
selvityksistä seurata minkä sukupuun oksan lisähaa-
raumat ovat esitellyn hääkutsun jälkiseuraamuksia.  
 Kun aikanaan siirryin Helsingin Yliopiston kirjaston 
kirjansitojan virasta Mikkelin maakunta-arkiston kon-
servaattorin virkaan, sain teoriassa ihanteellisen 
paikan tutkia Mattisenlahden historiaa. Valitettavasti 
Joensuun maakunta-arkisto oli vähän aiemmin saa-
nut nykyiset tilansa Joensuun Yliopiston kampuksella 
ja runsaasti lisää arkistohyllytilaa. Joensuun maakun-
ta-arkistosta käytiinkin innokkaasti keräämässä 
Mikkelistä pois Pohjois-Karjalaa ja Pohjois-Savoa 
koskevia asiakirjoja. Onneksi luovutetun Karjalan 
asiakirjat säilyivät Mikkelin maakunta-arkistossa, niis-
tä pystyin tutkimaan apen suvun kotipitäjän historiaa 
ja osallistumaan paikallishistorioiden kirjoittajien tar-
vitsemien tietojen tarkistamiseen asiakirjoista. Viime 
aikoina olen Mikkelin maakunta-arkistossa vain sa-
tunnaisesti tarkistanut yksittäisiä tietoja muulla 

Suomessa asuville sukututkimusystävilleni. Enem-
män aikaa olen käyttänyt Kansallisarkiston 
tutkijasalissa. 
 Omassa paperikonservaattorin työssäni en tee 
sukuselvityksiä enkä muutakaan historian tietojen 
keräämistä. Monet sukututkijat ovat kuitenkin vuosien 
mittaan saaneet palveluitani joista he eivät useinkaan 
tiedä. Sukututkijan arkiston tutkijasalissa saatua jon-
kun ahaa elämyksen ja tehtyä tilauksen jostakin 
sukuaan mahdollisesti koskettavasta asiakirjasta tai 
kartasta, yleensä arkistomestari lähtee arkistoma-
kasiineista hakemaan tilattuja aineistoja. Peri-
aatteessa arkistomestari katsoo, että aineisto on 
asianmukaisessa kunnossa ennen kuin hän vie sitä 
tutkijalle. Mikäli aineiston kunnossa on jotain epäilyt-
tävää arkistomestari esittää aineiston konservaat-
torille. Pienet vauriot konservaattori voi korjata heti. 
Isommissa vaurioissa ja homeiden tullessa vastaan 
asiakirjat joutuvat eriasteisiin käyttökieltoihin. Yleensä 
sukututkijat eivät valita konservaattorin asettamista 
käyttörajoituksista maakunta-arkiston johtajalle, muut 
tutkijat valittavat helpommin. Homeista johtuvia käyt-
törajoituksia johtajat eivät ole kumonneet, koska ne 
perustuvat Kansallisarkiston ohjeisiin ettei työnteki-
jöiden tai asiakkaiden terveyttä saa vaarantaa. 
Homeisten aineistojen puhdistus on niin pitkäkestois-
ta työtä, ettei niitä ole viimevuosina otettu työ-
suunnitelmissa edes huomioon. Isojen vaurioiden 
kohdalla maakunta-arkiston johtajalla on mahdolli-
suus antaa konservaattorille lupa siirtää muita töitään 
tutkijan tarvitseman aineiston kunnostamiseksi.  
 Nykyisin Mikkelissä konservaattorin työaika me-
nee käytännössä karttojen ja piirustusten kunnos-
tukseen Helsingissä tapahtuvaa digitointia varten. 
Digitoidut aineistot ovat yleensä muutamassa päiväs-
sä netissä ilmaiseksi tutkittavana. Niistä kartoista ja 
piirustuksista jotka ovat Mikkelissä maakunta-
arkistossa mutta eivät kuulu arkistolaitoksen digitoin-
tiohjelmaan on mahdollista saada musta-valkoisia 
kopioita, jos tutkija haluaa niistä värillisiä kopioita 
arkistomestari käy teettämässä sellaiset muualla. 
Varsinaisista asiakirjoista ei enää saa valokopioita 
vaan digikameralla otettuja valokuvia, Jpg-muodossa 
sähköpostina tai levykkeellä, paperitulosteet ovat 
myös mahdollisia.  
 Vartiaisten tutkimisen kannalta Joensuun maa-
kunta-arkisto on nykyisin keskeinen paikka. Tule-
vaisuudesta ei vielä tiedetä, tammikuussa Opetus-
ministeriön selvitysmies Erkki Aho jätti opetus-
ministerille ehdotuksen jossa suositteli Mikkelin ja 
Joensuun maakunta-arkistojen hallinnollista yhdistä-
mistä ja että osa Joensuun arkistoaineistosta siir-
retään Mikkeliin.  
 Nyt Joensuussa varmaan mietitään mitä sieltä 
rahdataan Mikkeliin, ehkä samoja mitä täältä vietiin 
sinne. Vartiaisia ehkä tutkitaan tulevaisuudessa myös 
Mikkelissä. 
 

Marja-Terttu Falck 
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Tarinoita Kyllikki Rikkosen lapsuus- ja nuoruusajoilta 
 
Tarinat on haastatellut ja muistiin merkinnyt Kyllikin tytär, Anne Kettunen. Kansikuva liittyy 
näihin muistelmiin. 
 
 

Puimakonetta hakemassa 
 

Kun olin päälle 10-vuotias veljeni Viljo ja kotiti-

lani Heiskalan työmies olivat lähdössä hakemaan 

puimakonetta Jyrinlahdesta Hyvösestä. Halusin 

päästä mukaan ja työmies lupasi, että saan lähteä 

hevoskärryn kyytiin.  

 Haimme puimakoneen ja kun olimme lähdös-

sä pois Hyvösestä, veljeni sanoi, että koska tulit 

mukaan, niin pannaan sinut vesitorveen (puima-

koneen vesisäiliö). Siellä sitten seisoin koko 

ajan. 

 Tulimme takaisin Pisankoskelle. Päätin, että 

lähden menemään jalkaisin ahon poikki suoraan 

polkua pitkin pellon laitaan ja siitä sitten kotiin.  

 Hevostie kulki kauempaa. Me kotona äidin 

kanssa ihmettelimme, että miten kauan veljeni ja 

työmies matkalla oikein viipyvät.  

 Hevonen olikin kaatunut mutkassa ja puima-

kone ja torvi, jonka sisällä olin seisonut, mennyt 

maan sisään. Veljeni loukkaantui ja sai rintaki-

puja, mutta työmiehelle ei sattunut mitään.  

 Minä olisin kuollut, jos olisin vielä ollut tor-

ven sisällä tai ainakin loukkaantunut. 

 Kyllä se Luoja suojeli vaan, että lähdin kul-

kemaan oikopolkua pitkin.  

 

Parantava enkeli 
 

Oikea silmäni oli muurautunut umpeen. Yöllä 

heräsin siihen, että joku kosketti silmää. Kun 

avasin silmäni, näin valkoisen olennon häipyvän 

huoneen nurkasta pois. Aamulla äitini ihmetteli 

sitä, että silmäni oli ihan terve. 

 

Koulunkäyntiä 1930 ja -40 –luvulla 
 

Kävin ensiksi kiertokoulua, opettaja ”Kierto-

Ieva” opetti kylän eri taloissa.  

 Kävin Heiskalan salissa vain yhden vuoden 

alakoulua, koska osasin jo laskea ja kirjoittaa 

kouluun mennessäni. Alakansakoulun opettaja 

asui meillä Heiskalassa.  

 Kävin kolme vuotta yläkoulua Pisankosken 

koululla, joka sijaitsi Hiltulan maalla tien varres-

sa (myöhemmin samassa talossa oli kauppa). 

 Juankosken yhteiskou-

lussa opiskelin viiden vuo-

den sijasta kuusi vuotta, 

kun tuplasin yhden luokan. 

Juankoskella olimme kort-

teerissa pari vuotta yhden 

mummon luona Karjalan-

koskella.  

 Ensimmäisen vuoden 

kävin koulua vanhemman 

siskoni Annikin kanssa ja 

Annikin hukuttua nuoremman siskoni Lyylin 

kanssa.  

 Laulun opettajani Oksman ja maantiedon 

opettajamme Antti Hossala asuivat Karjalankos-

kella. Hossala vei minut kerran kotiinsa. Hänen 

vaimonsa tarjosi ruokaa. Kuulin silloin radiosta, 

että Risto Ryti tuli presidentiksi.  

 Myöhemmin asuimme erään rouvan luona 

parin kilometrin päässä koulusta. Koulumatkan 

kuljin sisareni kanssa jalkaisin tai potkukelkalla. 

 Viikonloppuisin kävimme kotona ja toimme 

aina sieltä viikon ruoat mukanamme, joten mat-

kalaukkumme painoi paljon. Kannoimme sitä 

pitkän matkaa linja-autolta tullessamme. Kort-

teerin emäntä sitten valmisti meille ruokaa joka 

päivä.  

 Linja-auto kulki isoa tietä pitkin ja vei meidät 

Venäänahoon asti. Loppumatka kotiin, neljä ki-

lometriä, piti kävellä tai kulkea hevoskyydillä. 

Matka Juankoskelle kuljettiin hiilellä käyvillä 

linja-autoilla, hiilikaasutin sijaitsi auton taka-

osassa. Linja-autoa saimme aina välillä työntää 

ylämäessä. Ja rahastajalle maksoimme sen ver-

ran, kuin pystyimme.  

 Kuopion yhteiskoulussa opiskelin useamman 

vuoden, mutta koulun käynti ei edistynyt, vaan 

lopetin koulun kesken.  

 Asuin silloin Paavo-enoni luona Kirkko-

kadulla. Paavo-enon vaimo Adele Toivanen oli 

kotoisin Virosta ja aikani meni enimmäkseen 

evakkoon lähteneiden eestiläisten kanssa ”seu-

rustellessa”. 

 Koulukaverini isä oli expedetöörinä postissa. 

Hain hänen kauttaan Kuopion postiin töihin ja 

pääsin postivirkailijaharjoittelijaksi v. 1945. 
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Jouni Kainulainen lähetti otteen teoksesta ”Riistavesi ennen ja nyt”, 
julkaisija Riistavesi -seura. Ote on Tyyne Rissasen tekemästä tutkielmasta 

Riistaveden talonpoikaissuvuista 1500 ja 1600 -luvuilla. Tässä on tietoa 

kalaluvista. 
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VVaarrttiiaaiisstteenn  VViiiikkaarriitt    VVaarrttiiaaiisstteenn  VViiiikkaarriitt    VVaarrttiiaaiisstteenn  VViiiikkaarriitt  
Palstan on toimittanut Venla Vartiainen. 

 
 

 
Viikarivitsejä 
 

 Miksi kärpäset rakastuvat niin harvoin?  
Ne eivät tykkää olla lätkässä. 

 

 Meidän koira on karannut!  
Pane lehteen ilmoitus. 
Mitä se hyödyttää? Eihän koirani osaa  
lukea! 

 

 Myöhästyt kohta koulusta, sanoi äiti. 
Ei hätää, koulu on auki koko päivän,  
rauhoitteli poika. 

Hei Kaikki Viikarit! 

 

Tässä on viime lehdessä lupaamamme 
ristikko ja muutama viikarivitsi. 

 
Venla on luvannut avustaa meitä vielä seu-
raavissakin lehdissä, mutta se ei tarkoita 
sitä, ettemme ottaisi vastaan myös muiden 
viikareiden lähettämiä kirjoituksia, kuvia, 
tehtäviä tai muita juttuja. 

 
Terveisin Toimitus 
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