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

Vartiaiset
Mediassa

”Eliel Wartiainen – karhunkaataja ja
kareliaani”
Mirja ja Heikki Kantola ovat tehneet kirjan Mirjan
isoisästä, Eliel Wartiaisesta. Kirja, johon Mirja on
koonnut ja valinnut kuvat ja aineiston, kertoo
päähenkilön elämästä. Kirjan hinta tulee olemaan
25€ ja Vartiaisten sukuseuran jäsenille 20€.

TAMPEREEN ELOKUVIEN kirjossa voi nähdä yleistä
linjaa. (Helsingin Sanomat 12.3.2013)

Kirja tulee painosta maaliskuussa. Sen esittely on
sivulla 7.

Tampere nostaa esiin myös lahjakkuuksia.

Kirjan voi tilata:
K-Systems Contacts Oy, Päivi Kaikkonen,
puh. 040 7333485

Työpari Hannes Vartiainen ja Pekka Veikkolainen
vankisti asemiaan kokeellisen elokuvan Suomenmestareina. Häivähdys elämää on digitaalisesti
käsitelty kooste kuvista Helsingin rautatieasemalta.

www.k-systems.fi
myynti@k-systems.fi

Aamulehti
Päivitetty 10.3.2013 13:41, julkaistu 10.3.2013 13:39

sukuseuran
tuotteita

Tampereen elokuvajuhlien pääpalkinto Britanniaan (STT)
Parhaana dokumenttielokuvana
palkittiin kotimainen Häivähdys
elämää. Hannes Vartiaisen ja
Pekka Veikkolaisen elokuvassa
toisilleen tuntemattomien matkaajien elämänpolut kohtaavat
rautatieasemalla.

Ennakkotietona: Uusi erä Vartiaisten isännänviirejä ja pöytäviirejä on pikapuolin tulossa
sukuseurallemme ja tilauksia voi taas lähettää
Kristiina Koskivaaralle (osoitetiedot ovat lehden
takakannessa).
Isännänviirin hinta on 100 € ja pöytäviirin 50 €.
Muistattehan, että hintoihin lisätään aina lähetyskulut.

”Vartiainen ja Veikkolainen tallensivat rautatieaseman pienten hetkien kauneuden.”
(Antti Salokari)

Kevään ylioppilaille tai rippilapsille tarjoaisimme lahjavinkkinä sukukorua (riipus ilman ketjua) hintaan 40 € ja hopeista solmioneulaa 50 €.

KANSIKUVA
Kevättalvea ja kevättä ilmassa Simpeleellä
helmi-maaliskuussa.

”Nuoruus, vanhuus, saapuminen ja lähteminen
ovat kaikki läsnä lyhyessä elokuvassa Häivähdys
elämää vain muutamalla kuvalla kerrottuna.
Kuusiminuuttisessa dokumenttielokuvassa esiintyvät Helsingin rautatieaseman pääovet ja niistä
kävelevät ihmiset sekä asemalle saapuvat ja sieltä
lähtevät junat.”
___

© Päätoimittaja

sivulla 6 lisää Mediaa

Sukukirjoja on myös edelleen saatavana.
____________________________________________________
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Lämmin kiitos teille – huutoon on vastattu!
Edellisen Vartiaisten Viestin mennessä painoon oli yhdistyksen taloudellinen
tilanne suorastaan huolestuttava, ja hallituksen toimintaa luotsaava Tapio
Vartiainen kirjoitti mm. seuraavasti: ”Jäsenmaksunsa maksaneiden ruokakuntien määrä on romahtanut ja talous on kuralla, kuten voi nähdä vuosikokouksessa käsitellyistä toimintakertomuksesta ja tuloslaskelmasta.” Hän
myös vetosi kaikkiin: ”Toivottavaa on, että suvun jäsenet aktivoituisivat jäsenmaksun suorittamisessa; jokaisen ruokakunnan panos on välttämätön, muuten
sukuseuraa ei voi pyörittää.”
Nyt tahdomme kiittää teitä! Seuran hallituksen huutoon on vastattu, ja jäsenmaksuja on maksettu ilahduttavan ahkerasti. Olemme palanneet toissavuoden
tilanteeseen, jota silloin saatoin hyvillä mielillä kommentoida Vartiaisten
Viestissä seuraavin sanoin: ”Yhdistyksemme talous on vakaa ja jäsenkunta
kasvaa”. Monet jäsenet ovat jopa ylittäneet sen, mitä heiltä toivoimme:
Jotkut ovat maksaneet taannehtivasti vuoden 2012 jäsenmaksunsa. Toiset ovat
tehneet merkittäviä lahjoituksia sukuseuralle. Monet kunnia- ja ainaisjäsenet
ovat maksaneet jäsenmaksun, vaikka he oikeuden mukaan olisivat tästä vapaat.
Tämä kaikki kertoo meille siitä, että Vartiaiset ovat sukurakasta väkeä, ja
yhteinen yhdistyksemme on monille meistä tärkeä.
Vetoomus on toiminut toisellakin tavalla. Se on poikinut useita ilmoituksia
jo poisnukkuneiden jäsenten omaisilta ja meille palautettuja jäsenmaksulomakkeita. Kiitos myös tästä. On tärkeää, että yhdistyksen jäsenrekisteri pysyy
ajan tasalla, eikä postimme turhaan kulje osoitteisiin, joissa kukaan ei enää ole
sitä lukemassa. Pyydänkin, että myös jatkossa muistaisitte antaa tiedon pois
menneiden sukulaistenne tilanteesta yhdistykselle. Allekirjoittaneen posti- ja
sähköpostiosoite löytyy Vartiaisten Viestin takakannesta. Ja mikäli tieto on
jäänyt toimittamatta siksi, että Vartiaisten Viestiä on mukava lukea, niin tervetuloa yhdistyksen jäseneksi. Otamme mielellämme kaikki Vartiaiset ja vartiaisenmieliset mukaan sukuseuramme toimintaan! Tässä työssä jokainen on tärkeä!
Mielellämme otamme vastaan myös hyviä ideoita toiminnan kehittämiseksi. Ja
jos mahdollista vielä enemmän iloa tuottaa, mikäli voitte tavalla tai toisella tulla
aktiivisesti mukaan yhdistyksen toimintaan, työskentelemään yhteisen päämäärämme eteen.
Onnellista alkanutta vuotta teille kaikille!
Sukuseuraterveisin,
Lauri Vartiainen
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Virtuaalitalkoot
Wikipedia, Internetissä julkaistava vapaan sisällön tietosanakirja, tietää kertoa, että verkkosivu eli
web-sivu, www-sivu tai arkikielessä nettisivu tarkoittaa maailmanlaajuisessa verkossa eli Internetissä julkaistua sivua. Vartiaiset ry on uudistanut omaa olemustaan tässä maailmanlaajuisessa
verkossa ja olemme saaneet tätä tarkoitusta varten myös uuden osoitteen www.vartiaiset.fi sekä
uudet sähköiset yhteystiedot, mm. sähköpostiosoitteen sukuseura@vartiaiset.fi. Uusilla verkkosivuilla on aiempien sivujen tapaan tietoa suvustamme ja sukuseuran toiminnasta, mutta lisäksi
mm. uudistunut verkkokauppa, vieraskirja, yhteydenottolomakkeet ja yhteystiedot, Vartiaiset ry:n
uusimmat ajantasaiset kuulumiset sekä Vartiaisten Viestin arkisto vuodesta 2007 lähtien.
Verkossa julkaistua sivua ja sen sisältöä tärkeämpää on kuitenkin yhteisö, jonka käyttöön tuo
nettisivu on luotu. Nettisivujen kohdalla tällaisesta yhteisöstä käytetään sanaa virtuaaliyhteisö.
Wikipedia kertoo, että virtuaaliyhteisö on joukko ihmisiä, joka käy keskustelua teknologian välityksellä useimmiten Internetissä. Yhteisö tarvitsee myös yhteisen mielenkiinnon kohteen ja
säännöt ja että näitä yhteisöjä ei sido aika eikä paikka, vaan useimmiten juuri yhteinen kiinnostuksen kohde.
Vartiaisten sukuseuran kohdalla tämä yhteinen kiinnostuksen kohde on ilmeinen, mutta seuran toimintaa rajoittaa ehkä sen maantieteellinen keskittyminen pääkaupunkiseudun tuntumaan.
Tätä ajan ja paikan rajoitusta purkamaan rohkaisen kaikkia seuran toiminnassa mukana olevia ja
erityisesti siitä kiinnostuneita ryhtymään virtuaalitalkoisiin verkkosivujen kehittämiseksi edelleen.
Verkkosivujen kehittämisen tavoitteena voisi olla esimerkiksi luoda paikka, joka toimisi sekä
kaiken Vartiaisten sukuseuraan ja Vartiaisten suvun tutkimukseen liittyvän tiedon keskittymänä
että Vartiaisten suvun vaiheiden virtuaalisena museona. Lisäksi sivustoa tulisi viedä suuntaan, jossa yhteydenpito, keskustelu, materiaalin (esimerkiksi vanhojen valokuvien, sukutarinoiden ja
karttojen) jakaminen onnistuisi halukkailta helposti. Tässä kohtaa erityisen kiinnostavia ja tärkeitä
ovat yhteisön jäsenten ideat siitä, millä tavalla verkkosivut palvelisivat sukuseuran tavoitteita parhaiten. Löytyisikö joukostamme siis esimerkiksi kiinnostuneita havainnollistamaan Vartiaisten
suvun eri haarojen vaiheita verkkosivuille vaikkapa Googlen karttojen avulla?
Sukuseuralla on aktiivista ja säännöllistä toimintaa, ja nähdäkseni aktiivisen verkkoyhteisön
olemassaolo tukee tätä edesauttamalla osallistumista ajasta ja paikasta riippumatta. Tämän lisäksi
saatamme samalla nostaa Vartiaisten suvun ja sen tutkimuksen kiinnostavuutta seuraavan polven
Vartiaisissa.
Kannustan siis lämpimästi kaikkia sukuseuran toiminnasta kiinnostuneita luomaan käyttäjätunnuksen uusille verkkosivuille ja koestamaan sivujen toimivuutta esimerkiksi kirjoittamalla
lyhyet kommentit sivuista uudistuneeseen vieraskirjaamme. Käyttäjätunnuksen luonti on helppoa
ja ohjeet tähän löytyvät uusilta sivuilta osoitteesta www.vartiaiset.fi/ohjeet sekä Vartiaisten Viestin numerosta 4/2012. Tunnuksilla voi niin kirjoittaa vieraskirjaan, kommentoida uutisia kuin tilata
sukuseuran tuotteita kätevästi seuran verkkokaupan kautta.
Wikipedia huomauttaa, että virtuaaliyhteisön jäsenet saattavat myös tavata toisiaan Internetin ulkopuolella, ”oikeassa maailmassa”. Olen luottavainen että näin käy myös Vartiaisten
uusien verkkosivujen kohdalla.

Tuukka Puranen,
vartiaiset.fi -verkkosivujen ylläpitäjä
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Tässä yläpuolella on kuvassa nettisivujemme aloitussivu. Kaikilla, etenkin vanhemmilla jäsenillämme, ei tietenkään ole käytössä tietokonetta ja siten mahdollisuutta osallistua tätä kautta
toimintaamme. Emme ole unohtaneet heitäkään, sillä toimintamme jatkuu myös ”vanhanaikaisella” tavalla julkaisemalla tätä lehteä paperisena. Meidät tavoittaa myös kirjeellä – ja niin kuin
Tuukka kirjoittaa, tapaamme toisiamme ”oikeassa maailmassa” syysparlamentissa ja kesäkokouksissa – ainakin minä toivon vilpittömästi niin!
Hyvää kevään ja kesän odotusta teille kaikille!
Päätoimittaja
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Vartiaiset
Mediassa

Ehkä tunnetuin henkilö Vartiaisten
”sukuun naiduista” on Matti Klinge.
Hän on ollut esillä sekä kirjoittajana
että taidemaalarina.

Matti Klinge: Kadonnutta aikaa löytämässä.
Muistelmia 1936 - 1960
Meitä Vartiaisia kuuluu erään suomalaisen aikakausilehden julkaiseman vapaamuurareiden ”salaisen
jäsenluettelon” (vuodelta 2011) mukaan yhdeksän
(nimeltä mainittua) Vartiaista eri puolilta Suomea.

Professori Matti Klinge ei ole koskaan epäröinyt kertoa itsestään. Vuodesta 1999 alkaen ilmestyneet esseepäiväkirjat ovat kertoneet miehen elämästä mutta
ennen kaikkea ajatuksista.
Nyt ilmestynyt muistelmakirja, puoli tuhatta sivua
lapsuutta ja nuoruutta, yltää vuoteen 1960. Tuskin
menee pahasti pieleen, jos veikkaa, että ainakin tuhat
sivua muistelmia on vielä tulossa.
Löydettyään Markettansa Klinge ei vienyt häntä
vihille ennen kuin maisterin tutkinto oli valmis, armeija käyty, asunto hankittu, samoin hyväpalkkainen työ.
Ajan tavan mukaan Matti pyysi muodollisesti appiukoltaan tytön kättä, eikä sinutellut tätä ennen kuin
vasta vuosien tuttavuuden jälkeen.
Muistelmien loppuosan täyttää yliopisto, josta tuli
Klingelle henkinen koti. Loistavat kuvat promootioista
kadulla tanssivine maistereineen kuuluvat maailmaan,
jota ei enää ole eikä tule. Hiukan haikeana Klinge
huomauttaa, että siihen aikaan promootioon osallistui
aina myös Tasavallan Presidentti ja juhlista kerrottiin
komeasti lehdissä. (Jorma Tuomi-Nikula)

Olisi mielenkiintoista, jos joku heistä kirjoittaisi –
vaikka nimettömänä – lehteemme tästä seurasta,
josta on hyvin paljon erilaisia olettamuksia ja ilmeisiä
väärinkäsityksiäkin, sekä syistä miksi itse on liittynyt
tähän seuraan ja mitä hän on siitä saanut omaan
elämäänsä.

Tässä joitain vapaamuurareiden logoja.
Wikipedian mukaan:
”Vapaamuurarit on kansainvälisesti levinnyt järjestö. Vapaamuurarit opettavat jäseniään symboliikan ja
allegorioiden avulla. Vapaamuurarit tahtovat herättää
jäsenensä ajattelemaan, kysymään ja etsimään. Opetus tapahtuu pääasiassa eriasteisten salaisten rituaalien muodossa.
Vapaamuurarit muodostavat vanhimman, suurimman ja kansainvälisesti laajimman miesten
yleisuskonnollisen liikkeen. Vapaamuurariudella on
pitkät historialliset juuret. Nykyaikaisen vapaamuurariuden katsotaan syntyneen vuonna 1717, kun
englantilaiset vapaamuurariloosit perustivat keskusjärjestökseen Lontoon Suurloosin. Vapaamuurariaate
levisi 1700-luvulla sotilaiden, kauppiaiden, merenkulkijoiden ja muiden vapaiden miesten mukana eri
puolille maailmaa. Vapaamuurareilla ei ole kansainvälistä organisaatiota eikä ylikansallista keskusjohtoa.
Vapaamuurarijärjestöt ovat kansallisia, ja niiden väliset kansainväliset suhteet perustuvat kunkin kansallisen keskusjärjestön kahdenvälisiin suhteisiin muiden
maiden vastaavien keskusjärjestöjen kanssa.
Kansainvälisesti vapaamuurareihin on arvioitu
kuuluvan yli neljä miljoonaa jäsentä. Kuuluisia järjestön jäseniä ovat olleet muun muassa säveltäjät
Wolfgang Amadeus Mozart ja Jean Sibelius sekä presidentti Risto Ryti.”

AIKA JA MAISEMA
Galleria Saima esitteli MATTI KLINGEN
maalauksia 20.2. - 10.3.2013.
Näyttely koostui osasta Matti Klingen 1950-luvulla
tekemistä guassimaalauksista, jotka olivat nyt ensimmäistä kertaa julkisesti esillä, sekä 2010-luvulla
maalatuista öljyväri- että akvarellimaalauksista.
”Olen ymmärtänyt, että maalaustaide on Matti Klingelle hyvin tärkeä osa hänen elämänsä. Hän on
maalannut lukiovuosistaan asti ja aktiivisemmin 1990luvulta lähtien. Aikaisemmin hänen töitään on ollut
esillä Helsingissä, Jyväskylässä, Heinolassa ja Imatralla. Teoksia on hankittu yksityiskokoelmien lisäksi
myös julkisiin kokoelmiin”, kertoo galleristi Lea Karttunen.
”Maalaamisessa niin kuin tutkimuksessa on kysymys
uskoakseni kahdesta asiasta. Toinen niistä on hahmottaminen. Niin historian erilaisten vaiheiden ja ilmiöiden kuin maiseman tai interiöörin jonkinlainen
pääasia tai idea on saatava esiin, mutta pelkistystä ja
yksinkertaistusta ei saa viedä niin pitkälle, että kuvattavan todellisuuden ja katsojan kokemuksen välinen
arvoituksellisuus ja osittainen sattumanvaraisuus katoaisivat”, kertoo Matti Klinge itse.
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Eliel Wartiainen
karhunkaataja ja kareliaani
Eliel Johannes Wartiainen (1875 – 1973) suoritti varsinaisen elämäntyönsä Sortavalan lyseon voimistelunlehtorina. Hän oli innokas eränkävijä, joka retkillään perehtyi syvällisesti Raja-Karjalaan ja
kirjoitti useita eräkirjoja, joissa kerrotaan unohtumattomista metsästysretkistä kontion, metsän
kuninkaan, ja sitä tavoittelevien hiihtäjien luontoa ja rohkeutta kysyneestä kamppailusta.
”Eliel Wartiainen – karhunkaataja ja kareliaani” – kirja kertoo päähenkilön elämästä, jossa harvinaisella tavalla yhdistyivät lahjakas voimistelija ja urheilija, rakastettu opettaja, musiikkimies,
karhunkaataja, eräkirjailija, vapaussodan aktivisti ja Karjalan kulttuurivaikuttaja.
Wartiainen syntyi Kurkijoella ja sai kodissaan karjalaisia tapoja ja perinteitä arvostavan kasvatuksen.
Tultuaan ylioppilaaksi Helsingin Normaalilyseosta 1895 hän liittyi Ylioppilaskunnan Laulajiin ja osallistui kuoron mukana Sortavalan laulujuhlille 1896. Laulujuhlat oheisohjelmineen tekivät syvän
vaikutuksen ja herättivät halun päästä tutustumaan Raja-Karjalaan.
Tilaisuus tuli kun Eliel valittiin Sortavalan lyseon voimistelunopettajaksi vuonna 1900. Hän pääsi tutustumaan Karjalaan ja kiinnostui erityisesti metsästyksestä ja runonlaulusta. Useimmat tunnetuista
runonlaulajista olivat taitavia eränkävijöitä, jotka hankkivat elantonsa metsästä ja luottivat laulun ja
loitsujen voimaan. Tämä sopi innokkaalle laulumiehelle ja metsänkävijälle, josta tuli tunnustettu
karjalaisen kulttuurin tuntija, ”viimeinen kareliaani”. Otto Kotilainen sävelsi hänen 60-vuotispäivänsä kunniaksi 1935 Kalevalan henkeen mukaillun ”Karhun peijaiset” –sävelmän.
”Karjalan aarniometsien syvä koskemattomuus, korpikylien alkuperäinen luonnollisuus, vanhojen
runonlaulajien konserttisalien ikihonkaisista seinistä, pöydistä ja penkeistä huokuva omaperäinen
kalevalainen kulttuuri ovat pysyneet Justuksen ikuisena rakkautena”. Näin kuvasi Urho Puurtinen
opettajansa Eliel Wartiaisen tutustumista Raja-Karjalaan, joka vei miehen sielun. (Sortavalan lyseon
muistojulkaisu, 1951)
Heikki ja Mirja Kantola
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Jäseneksi liittyminen samoin kuin jäsenmaksun suorittaminen ja Vartiaisten Viestin tilaaminen
tapahtuu maksamalla Vartiaiset ry:n tilille jäsenmaksu 30 € ja merkitsemällä maksun viestikenttään
jäsenen nimi ja osoite. Jos lehti jo tulee haluttuun osoitteeseen, riittää nimi ja paikkakunta.
Muista jäsenyysasioista samoin kuin osoitteenmuutoksista pyydetään ilmoittamaan Lauri
Vartiaiselle. Osoite: Hedelmäkuja 8, 02710 Espoo, E-Mail: lauri.vartiainen@sro.fi
Tuotetilaukset pyydetään lähettämään kirjeellä tai sähköpostilla Kristiina Koskivaaralle.
Osoite: Mannerheimintie 43 B 28, 00250 HELSINKI, E-Mail: kristiina.koskivaara@gmail.com.
Lehteen tuleva aineisto ja muut lehteä koskevat asiat kirjeellä tai sähköpostilla päätoimittajalle.
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