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

Palstalla kerrotaan myös sukuseuran kuulumisia ja tiedotuksia. 
 

 
 

In Memoriam 
 

Anna-Liisa Nisén 
s. 2.9.1919 Helsinki – k. 8.12.2012 Helsinki 

 

Anna-Liisaa jäivät kaipaamaan puoliso Per-Olof, 

pojat Peter ja Harry perheineen sekä muut suku-

laiset ja ystävät. 

 

Anna-Liisa oli linkki Amerikan jäseniimme, pitkä-

aikainen tilintarkastaja ja muutenkin aktiivisimpia 

jäseniämme.  

 Hän kuului äitinsä Elna Maria Kumpulaisen 

os. Vartiainen kautta Vartiaisten Vaiheita I (Riista-

veden haara Niilo Ollinpojan jälkeläiset) suku-

haaraan. Anna-Liisa oli lämmin, mutta hyvin 

asiallinen ihminen, olihan hän kirjanpitäjä.  

 

Myös Vartiaisten sukuseura jää kaipaamaan Anna-

Liisaa ja kunnioittaa hänen muistoaan. 
 

 

35. VALTAKUNNALLISET  

SUKUTUTKIMUSPÄIVÄT 

 

pidetään Kuopiossa 16.-18.3.2012. Vartiaiset ry 

osallistuu omalla näyttelypaikalla sukututkimus-

päiviin 17.-18.3.2012 Kuopion Musiikkikeskuk-

sessa Kuopionlahdenkatu 23. 

 Jouni Kainulainen on paikallisen järjestävän 

seuran edustajana mukana tilaisuudessa ja on 

luvannut vastata Vartiaisten sukututkimustiedos-

ton avulla kyselyihin.  

 Näyttely- ja myyntipaikasta vastaavat Marja-

Terttu Haikaravirta ja Matti Asomäki. 
 

TIEDUSTELUT 

 

Savon Sukututkimusharrastajat ry.  

Anja Seuranen, puh. 050 358 3533,  

tai kuopio2012@genealogia.fi. 
 
 

KANSIKUVA 
Tänäkin vuonna talvi yllätti jotkut pyöräilijät. 

ENNAKKO-
TIETO 
 

Kesäjuhla pide-

tään vuoden 

2012 toiminta-

suunnitelman 

mukaisesti lau-

antaina 21.7.2012 Espoossa Albergan kartanossa. 

Tarkemmat tiedot ovat seuraavassa Vartiaisten 

Viestissä. 
 

 

HYVIN TÄRKEÄÄ TIETOA 
JÄSENMAKSUSTA 

 

Jäsenmaksulaskua ei postiteta enää erikseen, 
vaan pyydämme jäseniämme maksamaan sen 
joulukuun lehdessä ja netissä olevien tietojen 
perusteella. 
 Muistutamme siis sukuseuran jäseniä siitä, 
että kuluvan kauden jäsenmaksu, 30 € / jäsen 
tai perhekunta, pitää maksaa mahdollisimman 
pian. Muussa tapauksessa tämä lehti on viimei-
nen, joka teille postitetaan.  
 

Vartiaiset ry:n tili on FI78 8000 1700 0603 54 
(DABAFIHH). Viestikenttään sen henkilön nimi, 
jonka jäsenmaksusta on kyse. 
 
 

Vartiaisten Vaiheita IV 

toinen täydennetty painos 

 

Jonkin aikaa loppuun myytynä olleesta 
kirjasta on nyt tilattu uusintapainos.  
 Kirjan hinta tulee olemaan 20 euroa, 
johon lisätään toimituskulut. Pyydämme 
teitä ystävällisesti vahvistamaan tilauk-
senne, mikäli olette sellaisen tehneet. 
 Kristiina Koskivaara ottaa vastaan ja 
postittaa tilaukset (yhteystiedot lehden 
takakannessa.) 
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Hei Vartiaiset! 
 

 

 

 

 

Reilut kolme vuotta sitten lupasin serkulleni Raunille auttaa Jyrinlahden sukuhaaran  

tietojen keräämisessä ja auttaa samalla Marttia saamaan ne sukurekisteriin, onhan Jyrinlahden 

sukuhaaran kirjan julkaisemisesta kulunut aikaa lähemmäs kaksikymmentä vuotta. Paljon on 

muutoksia tapahtunut, toisten elämä päättynyt, toisten saanut alkunsa. Enpä tiennyt tuolloin 

mihin itse asiassa lupauduin. Tai ehkäpä pieni aavistus oli, mutta lupasin kuitenkin auttaa.  

 

Tosin sukutietojen kerääminen ei ole kohdistunut yksistään Jyrinlahden sukuhaaraan.  

Kun täällä sukujen syntysijoilla asustaa, on tietojen kerääminen helpompaa. Tavatessani  

Vartiaisia voin aina tarttua hihaan ja udella kukas sitä ollaan. Monesti kysymyksestä  

kehkeytyy pitkät keskustelut ja sähköpostiviestien vaihdot. Harva on kieltäytynyt tietojensa 

luovuttamisesta, mutta jokaisellahan on siihen oikeutensa. Kun seuraa henkilötietolakia  

käytännössä Suomessa ja Ruotsissa, on laki Suomessa paljon, paljon tiukempaa, joskus se jopa 

hankaloittaa tietojen saamistakin. 

 

Kuuluessani paikalliseen sukututkijayhdistykseen on sen myötä syntynyt kontakteja  

paikallisiin tutkijoihin, joilta myös olen saanut arvokasta tietoa. Lähimpänä apuna on ollut 

Juosolan Martti, jolta olen saanut ”lihaa luiden ympärille” eli syntymä- ja kuolintietojen  

lisäksi tietoa missä henkilö asunut sekä missä työskennellyt. 

 

Samalla, kun olen kerännyt uusia tietoja tai täydentänyt vanhoja, olen oppinut tuntemaan 

sukua paljon tarkemmin. Välillä tulee ahaa –ilmiö, tämäkin henkilö on sukua. Tutkiessani  

Vartiaisten, isäni sekä vaimoni isän sukua olen huomannut, miten pieni se maailma ainakin  

ennen onkaan ollut. Kyllä ne puolisot ovat löytyneet lähes aina kotikulmilta. Yhtenä syynä oli 

varmaankin kulkuyhteyksien ja kulkuneuvojen puuttuminen. Pienissä kyläyhteisöissä kaikki 

oli läheisempää ja niin sukulaisista kuin naapureista pidettiin huolta. 

 

Monessa sukua käsittelevissä yhdistyksissä jäsenet alkavat olla aika iäkästä väkeä, eikä  

kiinnostus sukuun nuorissa muutoinkaan ole kovin innostunutta. Olisikohan syynä tässä  

nykyisessä ajassa, mm. arvot ovat erilaiset kuin meidän nuoruudessamme. Ja nykyisin kaikilla  

tuntuu olevan erittäin paljon menoja, niin omia kuin lasten harrastuksia. Kun ennen vain  

mentiin kylään etukäteen ilmoittamatta, täytyy tänä päivänä etukäteen sopia, olisiko  

aikaa tapaamiselle. Ainakin Vartiaisten sukuseurassa on saatu nuorempaa väkeä asioiden  

hoitajiksi, että jatkuvuus säilyisi. 

 

Muistan omasta nuoruudestani, kuinka sitä kierreltiin sukulaisissa. Siinä oppi tuntemaan, kuka 

kukin oli suvussa. Olemme vaimoni kanssa sitä ikäluokkaa, jolle opetettiin sukulaiset ja niissä 

myös käytiin ja käydään. Tänä päivänä harva lapsi tietää oman ukkinsa tai mummonsa  

syntymäpäivää. Ehkäpä meillä vanhemmilla on jäänyt opetus lapsille hieman kesken. Vaikka 

täytyy omalta kohdalta myöntää, että Etelä-Suomessa vietetyn neljännesvuosisataisen  

evakkoretken aikana sukulaissuhteet kärsivät melkoisen kolauksen. 
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Tervetuloa 35. Valtakunnallisille sukututkimuspäiville, 16.-18.3.2012, Kuopioon. Vartiaisten 

sukuseuralla on siellä oma osastonsa. Voisit käydä tarkistamassa omat tietosi sukurekisteristä  

ja samalla paikata mahdolliset puutteet. Tilaisuus on kävijöille maksuton. Jos Sinulla on  

käytössäsi internet, saat lisätietoa sukupäivistä osoitteesta www.genealogia.fi/kuopio2012.  

 

Lopuksi muutama sana itsestäni ja perheestäni. Synnyin 50-luvulla Säyneisten Pisankoskella, 

mummolassani Rikulassa, kuulun äitini kautta Jyrinlahden sukuhaaraan. Kotini oli Riista-

vedellä, mutta useimmat lomani sain viettää mummolassani. Opiskelun jälkeen muutin 

Helsinkiin töihin. Asevelvollisuusajan jälkeen palasin takaisin Helsingin seudulle. Vaimoni  

löysin Kuopiosta armeijan jälkeen, ennen Helsinkiin lähtöä. Meille syntyi kolme lasta, joista yksi 

asuu Keravalla, yksi Lahdessa ja yksi Kuopiossa, kolme lastenlastakin olemme saaneet.  

Neljännesvuosisataisen evakkoretken jälkeen saimme muuttaa Kuopioon, takaisin kotikonnuille. 

 

 

 

Sukuterveisin 

Jouni Kainulainen
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MARTTI VARTIAINEN – MONIPUOLINEN TYÖSSÄ,  
TEOISSA JA HARRASTUKSISSA 

 
 

Lehtemme toimitussihteerinä numerosta 4/1991 toiminut Martti 

Vartiainen on terveydellisistä syistä vetäytymässä ”eläkkeelle” 

sukuseuratoiminnasta. Nykyisin hän asuu Kirkkonummella pal-

velutalossa järjestellen pikkuhiljaa mm. valtaisaa diavarastoaan, 

joista suuri osa liittyy urheiluun, Martille edelleenkin hyvin 

läheiseen aiheeseen. Martti toimi nuorempana erilaisissa val-

mennus- ja toimitsijatehtävissä aina 90-luvulle saakka ja valo-

kuvasi koko ajan aktiivisesti. Diakokoelma on tarkoitus lahjoit-

taa Urheiluarkistolle. 

 Martti kertoo itse: ”Olen syntynyt 29.10.1936 Kemissä ja 

tutustunut pienestä pitäen kotimaahani asumalla vanhempieni 

sekä nuoremman veljeni kans-

sa eri puolilla Suomea. Asuin-

paikkoina ovat olleet Oulu 

(yhden kesän), Ilmajoki (sota-

evakkoina veljeni kanssa ns. 

Lapin sodan ajan) ja Sallan Salmivaara (yksi vuosi). Sieltä sitten 

takaisin Kemiin, jossa asuimme isäni kuolemaan v. 1947 saakka. 

Seuraavan vuoden keväällä koulun päätyttyä muutimme Helsinkiin, 

jossa asuin vuoteen 1999, jolloin muutin Kirkkonummelle.”  

(Kuvassa Martti oikealla) 

 Martti näyttää myös diplomia, jonka hän on vuonna 1970 saanut osallistuttuaan laturetkeen 5-

tunturin hiihdossa, eli Ylläs-Kesänki-Lainio-Pyhä ja Kukas. Hän kertoo pyrkineensä kerran vuodessa 

Lapin hangille maalis-huhtikuussa, koska Helsingin maisemiin tuli lumi turhan harvoin. (Tosin muu-

tamana viime vuotena lunta olisi ollut riittämiin täälläkin.) 

 Liikuntaharrastuksistaan Martti mainitsee vielä tanssimisen – aina ”pilke silmäkulmassa”. 

 Martti oli vuodesta 1957 lähtien postin palveluksessa työskennel-

len eri tehtävissä, mm. pikapostin kuljetuspalvelussa. Siitä työstä 

Martti jäi ensin osa-aikaeläkkeelle marraskuussa 1994 työskennellen 

kuusi viikkoa ja ollen sitten neljä viikkoa eläkkeellä. Ennen Kirkko-

nummelle muuttoaan hän (omin sanoin) ”pääsi nauttimaan hyvin 

ansaituista eläkevuosista”. 

 Martti on ollut innokas opiskelemaan ja harrastamaan erilaisia asi-

oita. Niistä muutama mainitakseni: vartijan peruskurssi, metallialan 

koulutus ja nuoriso-ohjaaja kurssi. Lisäksi Martti on harrastanut kalli-

grafiaa (hyvin taidokasta tekstausta). Martti kertoo keräilleensä kaikki 

mahdolliset tekstausta käsittelevät kirjat sekä Suomesta että Virosta. 

Sairaus on nyt heikentänyt oman käden toimintaa, mutta Martin huo-

neen seiniä koristavat edelleenkin useat kalligrafiset taulut, jotka ovat todella taidokkaita – tekijöinä 

mm. Viron kuuluisimpia kalligrafian taitajia. 

 Martti harmittelee, että sukututkimus on nyt jäänyt, koska arkistokäynnit eivät enää suju liikku-

misen vaikeuduttua ja kädetkään eivät oikein toimi tietokoneen näppäimillä. Martti ennätti tehdä 

todella suuren urakan tallentamalla pääosan aineistosta Vartiaisten Vaiheita III, IV ja V –kirjoihin. 

Lisäksi hänen tietokoneeltaan löytyi runsaasti vielä toistaiseksi kirjojen I-V sukuhaaroihin yhdistä-

mättömiä henkilöitä. Tästä on hyvä jatkaa. Ansaittuja eläkepäiviä Sinulle Martti. 

Arja Melartin 
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Lehdistä  

leikattua   
 

KI:n Juhana Vartiai-
nen haluaa takaisin 
Suomeen 

 

Ruotsalaisen talous-

tutkimuslaitoksen 

Konjunkturinstitutetin (KI) 

tutkimusjohtaja Juhana Vartiainen haluaa palata  

takaisin Suomeen. 
Taloussanomat 
12.1.2012 20:41 

 

Tutkimusjohtaja Juhana Vartiainen on hakenut Ti-

lastokeskuksen pääjohtajan ja Valtion taloudellisen 

tutkimuskeskuksen (VATT) ylijohtajan paikkoja. 

Vartiainen siirtyi Konjukturinstitutetin palvelukseen 

vuonna 2005. Sitä ennen hän toimi muun muassa 

erikoistutkijana ja tutkimuskoordinaattorina Palkan-

saajien tutkimuslaitoksessa. (Kuva: Lehtikuva) 

 

 

Suvut kohtaavat ensi kesänä  

2.-5.8.2012 Sortavalassa 

 

Tapahtumapäivän 4.8. runsas ohjelma käynnis-
tyy klo 10 lauantaiaamun hartaushetkellä. Sen 
jälkeen hypähdetään aikamatkalle suomalaiseen 
Sortavalaan kaupunkisuunnistuksen merkeissä. 
 Päätapahtumaa vietetään klo 15.00 lähtien 
hotelli Piipun Pihan tunnelmallisessa ympäris-
tössä Laatokan rannalla. Tiedossa on leppoisaa 
yhdessäoloa, jutustelua ja tanssia Seppo Soitti-
lan mukavan juonnon ja Tanssiorkesteri Pisaran 
musisoinnin siivittämänä. Tarinateltta on pysty-
tetty – tule kertomaan sukusi tarina. Herkullinen 
venäläinen zakuska-pöytä on katettu. Sortavalan 
kaunis kaupunki kutsuu kohtaamaan, tuuthan 
siekii.  
 

Matkan varaukset ja lisätietoja: 
Lomalinja Oy Holiday Tours Ltd 
Aleksanterinkatu 32, 33100 Tampere 
(Ratinanlinna) 
maanantai-perjantai 09.00-17.00 
010 289 8101 
lomalinja@lomalinja.fi 
www.lomalinja.com 

 

Lisätietoja myös: 
Karjalan Liitto/Saija Pelvas 
(09) 7288 1715, saija.pelvas@karjalanliitto.fi 
 

Sukuseurojen keskusliitto 
(09) 4369 9450, toimisto@suvut.fi 

Sukuviesti - lehden  
kirjoi tuski lpai lu  2012  

 

Kirjoituskilpailun aiheena on Elämääni vaikutuksen 
tehnyt kohtaaminen yli sukupolvien. 
 
Euroopassa vietetään tänä vuonna aktiivisen ikään-
tymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden 
teemavuotta. Teemavuoden merkeissä Vanhustyön 
keskusliitto järjestää Neljän polven treffit, joiden 
tavoitteena on nostaa ikäpolvien välinen kanssa-
käyminen ja sen myönteiset vaikutukset laajaan 
yhteiskunnalliseen keskusteluun. 
 
Sukuviesti-lehti on mukana kampanjassa keräämällä 
kirjoituskilpailun avulla lukijoiden tarinoita sukupol-
vien välisistä kohtaamisista Ne voivat olla pieniä, 
vaikuttavia hetkiä tai pitemmän aikajakson tapahtu-
mia, joissa ikä ei ole ollut esteenä ystävyydelle. 
Jokainen voi käsitellä aihetta haluamallaan tavalla. 
 
Kirjoituskilpailun säännöt: 
 
- Kilpailutöiden enimmäispituus on neljä liuskaa. 

Teksti vain yhdelle puolelle paperia. Jokaiseen 
liuskaan tulee merkitä sivunumero ja nimimerk-
ki. 

- Kirjoitukset voi lähettää paperiversiona, cd-
levyllä. muistitikulla tai sähköpostin liitetiedos-
tona (.doc tai .rtf). Kilpailutöitä ei palauteta. 

- Kilpailuun osallistuvan kirjoituksen tulee olla 
ennen julkaisematon eikä se saa olla samanaikai-
sesti toisessa kilpailussa. 

- Kilpailuun osallistutaan nimimerkillä. Kilpailutyön 
mukaan tulee liittää suljetussa kuoressa tai säh-
köisesti erillisenä sähköpostiviestinä tekijän oi-
kea nimi ja yhteystiedot sekä julkaisulupa Suku-
viestissä julkaisua varten. Samassa yhteydessä 
ilmoitetaan myös, mikäli kirjoittaja haluaa esiin-
tyä nimimerkillä myös kilpailun ratkettua. 

 
Kirjoitukset tulee toimittaa 14.9.2012 mennessä 
osoitteeseen: 
 
Sukuviesti-lehti / Kirjoituskilpailu 
Sokerilinnantie 7 E, 02600 Espoo 
tai kirjoituskilpailu@suvut.fi 
 
Kilpailun parhaat palkitaan Vantaalla 13.10.2012 
Kuulutko sukuuni -tapahtuman yhteydessä. 

 
Kirjoita muistosi itsellesi ja jälkipolville! 

mailto:kirjoituskilpailu@suvut.fi
http://www.taloussanomat.fi/img.php?f=vartiainen.jpg&w=800
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 Vartiaisten Viikarit  

 

Hei Kaikki Viikarit! 
 

Koska kukaan teistä ei ole lähettänyt aineistoa, on päätoimittaja selaillut vanhoja 

kirjoja ja nettiä ja löytänyt sieltä muutamia sananlaskuja ja arvoituksia. Vastaukset 

arvoituksiin ovat sivun alalaidassa, mutta yritä ensin itse keksiä ne. 

 

Jään odottamaan viikaripostia. 

 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
 

Suomen kansan sananparsia 

 

+ Lupa se on leikkiä huastoo vuan ei pakko viisastella. (Kuopio) 
+ Kyllä se ylettää vua piä ei niä, sano ukko kun kysyttiin, ylettääkö joessa jalaka pohjaan. (Kuopio) 
+ Arvataan loppu, sano Miahoilan mies kun melalla Roineesta pohjaa koitti. (Hämeenlinna) 
+ Se on isännän ansioo jos vilja kasvaa, emännän kun karja kaunistuu. (Elimäki) 
+ Syyvvä pitteä jottei laihu ja työtä tehhä jottei köyhy. (Sakkola) 
+ Ruaka se on ko henkem pittää, kyl tyäl vähemälläki toimeen tulee. (Aura) 
+ Syären piänet tauri menevä. (Laitila) 
+ Ei toi viel oikee oikee laiska ol ko syärä viäl viittii. (Marttila) 
+ Kolme on ko haistaa: sika sonnan, koira jäljet ja paha ämmä kaffeen. (Huittinen) 
+ On nautintoo ja kärsimystä, sano entinen miäs kun kuumaa kahveeta joi. (Hattula) 
 

ARVOITUKSIA 
Mikä kuulee kaiken, mutta ei sano mitään? 
Mitä siltaa pitkin ei voi kävellä? 
Millaisella hevosella ei voi ratsastaa? 
 

Oikea tie 
Autiomaassa on tie, joka haarautuu kahteen pienempään tiehen. Toinen näistä kahdesta tiestä vie 
rikkauksiin ja toinen ehdottomaan kuolemaan. Kohdassa, jossa tie haarautuu, ovat identtiset kak-
sosveljekset kumpikin vuorotellen vastaamassa vastaantulijoiden kysymyksiin siitä, kumman tien 
valita. Toinen veljistä puhuu aina pelkästään totta, ja toinen valehtelee aina. Veljekset ovat tietoisia 
toisistaan, mutta risteystä vahtii kerrallaan vain toinen veli. Vastaantulija ei voi mitenkään tietää, 
onko kyseinen veli se, joka puhuu aina totta vai se, joka aina valehtelee. Kuinka vastaantulija pääsee 
rikkauksien luokse, kun hän saa esittää veljelle vain yhden kysymyksen? 
 

VASTAUKSET: 
Korva / Hammassilta tai kuunsilta / Merihevosella 

 

Vastaantulijan on kysyttävä: "Mitä veljesi vastaisi, jos kysyisin häneltä tietä rikkauksiin?" Jos risteyksessä on 
totta puhuva veli, hän neuvoo vastaantulijan kuolemaan, sillä hän tietää, että niin valehteleva veli vastaisi. 
Jos risteyksessä seisoo sen sijaan valehteleva veli, hän neuvoo vastaantulijan myöskin kuolemaan, sillä hän 
tietää, että totta puhuva veli vastaisi päinvastoin, mutta hänen itsensä on valehdeltava. Kumpikin veli vastai-
si siis kuolemaan johtavan tien, eli vastaantulijan pitäisi kummassakin tapauksessa, oli veli sitten totta 
puhuva tai valehteleva, mennä toiseen suuntaan neuvotusta. 
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