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

Palstalla kerrotaan myös sukuseuran kuulumisia ja tiedotuksia. 
 

 
 

PAREMMAT 

VUODET OVAT 

EDESSÄPÄIN 

Helmin ja Kirstin 
lottamuistoja 
 
Jaana Laamanen 
Kustannusosakeyhtiö  
Moreeni (2010) 
 
 
 
Tämän lehden sivuilla 11-13 kerromme toi-
sesta kirjaan haastatellusta lotasta, Helmi 
Piispasesta os. Vartiainen.  
 
Lottakirjan kotimyyntihinta on 25 euroa. Sitä 
voi tilata osoitteesta: 
 
Jaana Laamanen  
Juhlatalonkatu 6 C 48  
33100 Tampere 

 

HUOM.   

 

Seuraava Vartiaisten Viesti ilmestyy toukokuussa 
2016, koska olemme siirtyneet kaksi kertaa vuo-
dessa julkaistavaan 16-sivuiseen lehteen. 
 
Aineisto tähän lehteen pyydetään toimittamaan 
viimeistään 15.4. joko sähköpostilla tai tavallise-
na kirjeenä päätoimittajalle. 
________________________________________ 

 

Kansikuva 

 

Lipunnosto Partaharjun leirikeskuksessa Pieksä-
mäellä pidetyssä vuosi- ja kesäkokouksessa 
1.8.2015, nostajina  Raimo Laurikainen  ja Lauri 
Vartiainen.  
 
Raimo toimi vuosikokouksen puheenjohtajana ja 
Lauri piti hartausspuheen Ristikiven kirkossa. 

 

Vuosikokouksessa hallitukseen kaudelle 
1.1. - 31.12.2016 valittiin:  
 

Puheenjohtajaksi Antti Vartiainen,  
Kiuruveden sh 
Varsinaiseksi jäseneksi Tapio Vartiainen,  
Suonenjoen sh 
Varsinaiseksi jäseneksi Teemu Vartiainen,  
Mattisenlahden sh 
Varsinaiseksi jäseneksi Jani Koskinen,   
Riistaveden sh 
Varajäseneksi Erkki Vartiainen, Ilomantsin sh 
Varajäseneksi Heikki Vartiainen, Kiuruveden sh 
Varajäseneksi Lauri Vartiainen, Västinniemen sh 
Varajäseneksi Marja-Terttu Haikaravirta,  
Mattisenlahden sh 
  

Varajäseniksi valitut eivät ole henkilökohtaisia 
varajäseniä. 
 

Toiminnantarkastajaksi valittiin Kare Vartiainen.  Västinniemen sh 
Varahenkilöksi valittiin Helena Hyvönen. 
 

Vahvistettiin vuoden 2016 jäsenmaksuksi 30 € 
ruokakunnalta.    Kiuruveden sh 
 

 

Myyntihinnasto 
 

Pöytäviiri 50 € 
Isännänviiri 100 € 
Solmioneula 50 € 
Sukukoru 60 € 
Napinläpipinssi 25 € 
 
Kirjat: 
Vartiaiset 50 v. 10 € 
Vartiaisia 1600 ja 1700-luvuilla 5 € 
Vartiaisten vaiheita 
 I ja II      0 € 
 III 10 € 
 IV vanha ja uusi 20 € 
 V 16 € 
 
Hintoihin lisätään aina lähetyskulut. 
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Muistumia kesän sukukokouksesta  
ja vähän muustakin 

 
 
 

 
Vartiaiset kokoontuivat kesäisenä viikonloppuna Partaharjulla. Lehden sivuilla  

on tarkempia kirjoituksia ja kuvia ohjelmista, arpajaisia lukuun ottamatta, jossa 
oli jaossa runsaasti voittoja. Minun tehtäväkseni tuli kirjoitus sukuseurasta 
yleensä ja sukututkimuksesta. 

 
Vaikka pidetyssä vuosikokouksessa ehdotin tuskastuneena Vartiaiset ry:n  
toiminnan lopettamista muutamaksi vuodeksi, olen tyytyväinen siihen, että  

kokouksen puheenjohtajan päättämän kahvitauon jälkeen saatiin toiminta  
jatkumaan laillisessa muodossa. Monta vuotta sukuseura on toiminut ilman  

virallista puheenjohtajaa. Antti Vartiainen Kiuruveden sukuhaarasta lupautui 
toimimaan puheenjohtajana seuraavan kalenterivuoden. Antti sai raikuvat  
taputukset helpottuneelta kokousväeltä. Antti toimi sukuseuran esimiehenä jo 

vuosina 1993 - 1996.  
 
Kokouksessa päätettiin uusia sääntöjä hyödyntäen pienentää sukuseuran  

hallituksen varsinaisten jäsenten määrää yli puolella. Hallituksen kokouksien 
saaminen päätösvaltaisiksi on viime vuosina vaatinut usein sihteerin soittamisia 

hallituksen jäsenille, jotta heidät on voitu merkitä etäyhteydellä kokoukseen  
osallistujiksi.  
 

Antti on jo linjannut sukuseuran toiminnan uusia linjoja. Tulevaisuudessa  
pyritään mahdollisimman monet sukuseuran asiat päättämään sähköpostitse,  

joten hallituksen jäsenyydestä kieltäytymisen perusteeksi ei enää riitä asuin-
paikasta johtuva pitkä kokousmatka. Pöytäkirjat, pöytäkirjan otteet ja valtakirjat 
saadaan allekirjoitettua, kun ne lähetään kirjeinä. 

 
Seuraava sukutapahtuma ja vuosikokous pidetään ensi kesänä, nykyinen suku-
seuran hallitus ei esitä mitään paikka tai aikaa. Ehdotuksia voi jo tänä syksynä 

tehdä, uusi hallitus päättää asiasta alkuvuodesta. 
 

Partaharjulla pystytetyssä näyttelyssä oli Vartiaiset ry:n Perustamiskirja vuodelta 
1949 siihen liittyvine asiakirjoineen. Asiakirjoista osa on rypistyneitä, repeytyneitä 
ja liian pieneen kirjekuoreen taiteltuja, ne pitää konservoida tulevaisuudessa. 

 
Keväällä pyrittiin selvittämään, mihin sukuhaaroihin kuuluvia Vartiaisia oli  

tulossa Partaharjulle. Kaikkien kohdalla sukuhaaraa ei saatu ennalta selville. 
 
Niistä sukuhaaroista, joista osallistujia tiedettiin tulevan, tulostettiin suku-

tutkimustiedostosta uudet sukuluettelot, joista sai katsottua kirjojen julkaisujen 
jälkeen saatuja tietoja. Paikalla jokaiselle jaettiin ilmoittautumisen yhteydessä  
sukututkimuslomake. Niitä palautettiin täytettynä kohtuullisesti ja niissä olleet 

tiedot sukututkijamme Jouni Kainulainen on jo liittänyt sukututkimustiedostoon.  
 

 



 

Lisäksi Saara Vartiainen Västinniemen sukuhaarasta toi uusia tietoja omasta  
sukuhaarastaan, sekä tietoja eri hautausmaiden muistokivistä keräämistään  

tiedoista. Hän oli laittanut tiedot, missä Vartiaisten vaiheita kirjassa ja suku-
taulussa kukin henkilö on. 
 

Rantasalmelta sukuhaarasta oli neljä osallistujaa. Heidän sukuhaaraansa ei  
ennalta osattu määritellä, joten heidän kanssaan katsottiin sukuseuran tieto-

koneella olevia Rantasalmen tietoja. Tämän sukuhaaran tutkiminen on 
pysähtynyt vuonna 1777 syntyneeseen työmestari Antti Vartiaiseen. Keskusteltiin 
mahdollisuudesta saada sukuhaarasta joku isälinjaan kuuluva Vartiainen DNA-

testiin, jotta saataisiin vihje, mistä suunnasta Antti oli Rantasalmelle aikanaan 
tullut. Rantasalmelaisilla oli mukana vanhoja valokuvia, joista saatiin kopiot  

sukuseuralle. 
 
Itselleni eniten työtä aiheuttanut sukututkimus alkoi viime vuoden marraskuussa  

"vartiaiset.fi" verkkosivun kautta tulleella yhteydenotolla: 
 

”Hei, olen tutkimassa sukuani ja sieltä löytyy Helena Pekantytär Vartiainen  

s. 6.9.1875. Mihin Vartiaisten sukuhaaraan isoisoäiti kuuluu ja ketkä ovat 
mahdolliset esivanhemmat?" 

 
Sukututkimuksen tekeminen Inkerin suomalaisista on aluksi samankaltaista kuin 
täälläkin. Nykyaikaa kohti tullessa se vaikeutuu, kun Inkerin papit ovat joutuneet 

siirtymään kirkonkirjamerkinnöissään ruotsin kielestä venäjän kielen käyttöön. 
Nimet kuten Vartiainen ja etunimet sekä muuttopaikkakunnat oppii kohtuudella, 
mutta pappien tekemät lisämerkinnät vaatisivat perusteellista venäjän kielen 

opiskelua.  
 

Näytteillä oli mm. Helenan syntymämerkintä saksankielisellä painatuksella  
olevassa rippikirjassa, jossa merkinnät ovat ruotsiksi kirjoitettuna, nuorena  
naisena täysin venäläisessä rippikirjassa ja lopuksi vaimona Parikkalan seura-

kunnan papintodistuksessa suomeksi. Tulostettu sukuselvitys Vartiaisten vaiheita 
IV-kirjan sukutauluihin asti oli näyttelyseinäkkeiden edessä olevalla pöydällä. 

 
Tämä sukuselvitys tuli heti mieleeni, kun muutama viikko sitten luin kirjan, jossa 
kerrottiin lotta Vartiaisesta, jonka isä oli syntynyt Inkerin Rääpyvällä. 

 
 
Partaharjulla olisi voinut olla pitempäänkin, luonnon maisemiin tutustumassa tai 

mustikoita keräämässä.  
 

 
Marja-Terttu Haikaravirta 
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VARTIAISET RY:N SUKUKOKOUS  

1.8.2015 PARTAHARJULLA 

 

 

Kokoukseen osallistuivat: 

Vartiainen Antti Kiuruveden sh 
Vartiainen Anneli Ilomantsin sh 
Vartiainen Arvo Kiuruveden sh 
Vartiainen Erkki Ilomantsin sh 
Vartiainen Heikki Kiuruveden sh 
Vartiainen Helena Suonenjoen sh 
Vartiainen Kalevi Västinniemen sh 
Vartiainen Kauko Retusen sh 
Vartiainen Lauri Västinniemen sh 
Vartiainen Marjatta Kiuruveden sh 
Vartiainen Martti Kiuruveden sh 
Vartiainen Meeri Kiuruveden sh 
Vartiainen Paula Retusen sh  
Vartiainen Rauni Jyrinlahden sh 
Vartiainen Riitta Kiuruveden sh 
Vartiainen Saara Västinniemen sh 
Vartiainen Tapio Suonenjoen sh 
Vartiainen Urpo Suonenjoen sh 
Sutinen Juhani Rantasalmen sh 
Rytkönen Kari Rantasalmen sh 
Rytkönen Marja Rantasalmen sh 
Melartin Arja Västinniemen sh 
Laurikainen Raimo Kiuruveden sh 
Laurikainen Terttu Kiuruveden sh 
Kainulainen Jouni Jyrinlahden sh 
Hyvönen Anja Maija Rantasalmen sh 
Haikaravirta Marja-Terttu Mattisenlahden sh 
Asomäki Matti Mattisenlahden sh 
 

28 suvun jäsentä. 
(Camilla ja Vilppu Vartiainen Västinniemen sukuhaa-

rasta olivat kokouksen aikana Partaharjun luontoa 

tutkimassa.) 

 

 

Kokoukseen osallistujia seuraamassa Vartiaisten viirin 
nostoa Partaharjun leirikeskuksen pihamaalla. 

Tapio Vartiainen esittelee Ristikiven kirkkoa ennen 
Laurin pitämää aamuhartautta. 

 

 
Vartiaisia leirikeskuksen viihtyisässä ruokasalissa. 
 
 
 

Kuva viereisellä palstalla: 
Osanottajia odottelemassa kokouksen alkamista 
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VARTIAISTEN AAMUHARTAUS RISTIKIVEN KIRKOSSA 
Hartauspuhe Lauri Vartiainen 
 
 

 
Olen kesällä lueskelut suuren viipurilaisen kauppahuoneen 

Hackman & Co vaiheista 1700-luvulta 1900-luvun alkupuolelle. 
Viipuriin 1700-luvulla muuttaneen saksalaisen Johann Hack-
manin jälkeläiset olivat taitavia yrittäjiä ja kauppamiehiä. Varo-

vaisia, mutta koko ajan etsimässä tilaisuutta, johon tarttua. 
Lukiessa hätkähdytti, kuinka nuorten miesten hartioille iso vas-

tuu laskettiin. Usein merkittävään asemaan päätyneet olivat 
1800-luvulla ja vielä viime vuosisadallakin tosi nuoria, vain vä-
hän yli parikymppisiä. Eikä vastuu aina ollut vain miesten. 

Kauppahuoneen perustajan Johann Hackman vanhemman vai-
mo Marie oli puolisoaan parikymmentä vuotta nuorempi. Kun 

Johann Hackman vuonna 1807 kuoli, jäi kolmekymppinen leski-
rouva vastuuseen koko kauppahuoneesta. Marie Hackman 
osoittautuikin erittäin taitavaksi johtajaksi, joka sitten aikanaan 

ohjasi poikansa vastuuseen kasvaneesta liiketoiminnasta.  
 
Toinen asia, mikä kirjassa puhutteli, oli se kuinka nuorena monet suvun jäsenet 

kuolivat. Moni lahjakas nuori johtaja, jolta suku odotti suuria, kuoli äkisti alle kol-
menkymmenen vuoden iässä. Ja kyseessä oli kuitenkin vauras kauppias- ja teol-

lisuussuku, joka kykeni tarjoamaan jäsenilleen aikansa parhaan ravinnon ja 
lääkintähoidon. Sama näkyy esimerkiksi Ritarihuoneella Helsingissä, missä seinille 
on kiinnitetty Suomen 357 aatelissuvun vaakunat. Näistä kuitenkin yli puolessa on 

suku tullut tiensä päähän, yhtään nimenkantajaa ei enää ole. Monissa näistä on 
naislinjakin loppunut ja koko suku sammunut. Ja taas puhumme suvuista, joilla 
on voimansa päivinä ollut vaikutusvaltaa ja varallisuutta, verovapaus sekä tietoa ja 

mahdollisuuksia tarjota jäsenilleen sellaista, mistä tavalliset suomalaiset saattoivat 
vain unelmoida. 

 
Entä Vartiaiset sitten? Vartiaiset elivät ja tekivät työtään puolisentoista sataa vuot-
ta sitten ennen kaikkea Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan karuissa maisemissa. 

Pieniä tilojaan viljellen, vailla suurta mahtia tai valtiollista vaikutusvaltaa. Suku-
tauluja tarkemmin lukiessa näkyy elämän ankaruus. Erityisesti suuri lapsikuol-

leisuus järkyttää. Joukossa on monia katkenneita linjoja, sammuneita suku-
haaroja. Monilta kohdin tiedot ovat myös pahasti puutteellisia: koko yhteis-
kuntamme on ajoin joutunut suuren kaaoksen valtaan: kyliä on hävitetty, kirkkoja 

poltettu, tiloja autioitunut. Ja vuosilukujen ja aukkopaikkojen takaa voi historiaa 
tunteva tunnistaa näitä synkkiä ajanjaksoja: 1690-luvun suuret kuolonvuodet, ison 
vihan terrorin ja ruton täyttämät ajat, 1860-luvun suuret nälkävuodet, vuoden 

1918 sisällissodan ja sen jälkeiset vaikeat vaiheet.  
 

Ja kuitenkin. Olemme voittajia. Olemme selviytyjiä. Vartiaisten elävät sukuhaarat 
ovat kestäneet kovat ajat, lisääntyneet ja täyttäneet maan. Kaikkien Suomen su-
kunimien joukossa Vartiaisen nimen kantajat ovat sijalla 173 neljäntuhannen 

sadan seitsemänkymmenen kantajansa voimalla. Ja päälle tulevat vielä ne monet, 
jotka äitinsä puolelta ovat Vartiaisia. Vartiaiset ovat etsineet ja löytäneet paikkansa 

myös teollistuneessa ja kaupungistuneessa Suomessa. Vartiaisten suvusta tunne-



 

taan monia tieteentekijöitä, taiteilijoita, johtajia, oman alansa osaajia, näkyviä ja 
toimivia ihmisiä. Ja sitten on paljon aikaansaavaa, lähipiirinsä arvostamaa väkeä 

kaikilta elämänalueilta.  
 
Ensimmäisessä Samuelin kirjassa, luvun 7 jakeessa 12 kerrotaan, miten Israelin 

viimeinen tuomari, profeetta Samuel, pystytti Mispaan kiven filistealaisista saadun 
ratkaisevan voiton merkiksi. Hän antoi kivelle nimen Eben-Eser, Avunkivi, sanoen: 

"Tähän asti Herra on auttanut meitä." Raamatusta voimme sitten kyllä lukea, että 
Herra auttoi kansaansa siitä eteenpäinkin lukemattomat kerrat.  
 

”Tähän asti on Herra meitä auttanut.” Sanan alkuperäinen merkitys oli kaiketi 
enemmän maantieteellinen, näin pitkälle on Jumala antanut Israelin laajentua. 

Yleensä ainakin itse käytän tätä sanaa ennen kaikkea aikaa mittaavassa merkityk-
sessä, eli tähän elämämme hetkeen asti on Herra meitä auttanut. Sanan ajatus on 
siis kääntää katse taaksepäin ja nähdä, mitä hyvää Jumala on meidän elämäs-

sämme saanut aikaan. Miten hän onkaan auttanut, miten avannut ovia ahdingon 
keskellä. Miten hän on antanut sukumme jatkua. Heimomme levitä ja kasvaa.  
 

Ja taas olemme vanhan ja uuden rajalla. Suurten muutosten ajan keskellä. Ehkä 
suurempien kuin mitä maassamme on lähes tuhanteen vuoteen tapahtunut. Sillä 

muinoin suurtenkin mullistusten jälkeen autiotilat asutettiin jälleen, niitä viljeltiin 
kuten ennenkin. Palaneet kirkot rakennettiin samoille sijoilleen ja totuttu elämän-
meno palasi vähitellen. Nyt kuitenkin olemme monessa tapaa suurten ja yhä 

kiihtyvien rakenteellisten muutosten keskellä. Vanhaan ei ole paluuta. Tulevaisuus 
jää meiltä salaan. Ihmiset virtaavat kaupunkeihin ja maaseutu tyhjenee. Tietotek-
niset mullistukset ovat jatkuvia ja yhä kiihtyviä. Lukemattomien ihmisten arvot, 

ajattelutapa ja koko elämän perustus ovat suurten muutosten alla. Ja Eurooppaan 
suuntautuu valtava kansainvaellus, jonka merkityksen ja seuraukset vasta histo-

riankirjoittajat voivat tiivistää. Tulevaisuus on meiltä salattu, mutta se on hyvin 
todennäköisesti jotakin muuta kuin mitä kuvittelemme.  
 

Vanhan ja uuden rajalla siis olemme monellakin tapaa. Jotakin on jäänyt sentään 
ennalleen: Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti, niin kuin Raa-

matussa sanotaan. Hän ei voi mennä muodista – sillä hän ei ole oikein muodissa 
koskaan eikä missään ajassa. Mutta hänen kanssaan on turvallista lähteä mat-
kaan, myös uuteen ja tuntemattomaan. Hänen uskollisuutensa on sinulle muuri ja 

kilpi, sanotaan Herrasta psalmissa 90. Laulamme yhdessä menneiden sukupol-
viemme muistoksi keskiaikaisen pyhiinvaeltajien laulun, virren 30: ”Maa on niin 
kaunis”. Olkoon se samalla oman pyhiinvaelluksemme laulu, kun elämme tätä ai-

nutkertaista ja ainutlaatuista elämäämme. Kerran mekin tulemme olemaan 
sukuhistoriaa, jota eteenpäin kerrotaan. Nyt siis virsi 30: 

 

1. 
Maa on niin kaunis, 
kirkas Luojan taivas, 
ihana on sielujen toiviotie. 
Maailman kautta 
kuljemme laulain, 
taivasta kohti matka vie. 
 
 

2. 
Kiitävi aika, 
vierähtävät vuodet, 
miespolvet vaipuvat unholaan. 
Kirkasna aina 
sielujen laulun 
taivainen sointu säilyy vaan. 
 

3. 
Enkelit ensin 
paimenille lauloi, 
sielusta sieluhun kaiku soi: 
Kunnia Herran, 
maassa nyt rauha, 
kun Jeesus meille armon toi. 
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PIEKSÄMÄKI: RAJAMAA 
 

Tapio Vartiainen 

Suonenjoen sukuhaara 
 

 

Kun mietin, mitä kertoisin synnyinseudustani Pieksämäestä suku-

kokouksessamme Partaharjulla elokuisena lauantaina – lapsuuden 

kotinihan sijaitsee vain kolmen kilometrin päässä juhlapaikastam-

me – nousi mieleeni Ukrainan kriisin yhteydessä kuulemani kraina 

-sanan merkitys: rajamaa. Pieksämäki on tätä monessa mielessä 

alkaen maanpinnan muodoista nykyiseen taloudelliseen tilantee-

seensa. Ajallisesti näiden välissä se on ollut myös rajamaata niin 

Ruotsin ja Novgorodin kuin savolaisten ja hämäläisten valtapiirien 

tuntumassa. 

 

 Pieksämäen seudulla on ollut asutusta jo 5000 vuoden ajan. 

Esimerkiksi vain muutaman kilometrin päässä Partaharjun Leirikylästä Pieksäjärven rannalla kiinnitin 

jo 1960 -luvulla huomiota Partiokämppämme lähistöllä poikkeaviin painaumiin maastossa, mataliin 

maakuoppiin. Kun reilut vuosikymmen sitten kiertelin meloen katselemassa nuoruuden retkimaastoja, 

havaitsin Museoviraston taulun painaumien vieressä: asutuskuoppia noin vuodelta 3000 eKr. Nykyi-

nen väestö ja kaskitalouteen pohjaava asutus alkoi levitä Pieksämäen seudulle 1400 ja 1500 -luvuilla. 

Näihin aikoihin ilmaantuu paikalle myös useiden omien sukujeni esivanhemmat Laatokalta, Vuokselta 

ja Kannakselta päin. 

 

 Pieksämäen pitäjä perustettiin 1575. Se erotettiin Savilahden pitäjästä (nyk. Mikkeli; alkuperäi-

seltä nimeltään Savonlahti, Novgorodin läntisin kirkkopitäjä). Keskuspaikka oli väliaikaisesti Hauki-

vuorella. Sieltä löytyi ainoa Mikkelin pohjoispuolella oleva rakennus, johon kirkkoherra saattoi 

asettua, kunnes ehdittiin rakentaa pappila Pieksämäelle. Pieksämäki -nimen rinnalla on esiintynyt 

(ymmärtääkseni alkuperäinen) muoto Pieksämä, joka on kokenut saman kohtalon kuin esimerkiksi 

Elimä, kun se on ajan kuluessa muuntautunut Elimäeksi. Vieremä lienee ainoa paikannimi, joka on 

säilynyt mä -loppuisena. Kun Pieksämäen pitäjän keskuspaikka kirkonkylä erotettiin kauppalaksi 

vuonna 1930, sen nimi oli vuoteen 1948 saakka Pieksämä. Viime vuosien kuntaliitosten myötä Pieksä-

mäki on saanut lähes sen maantieteellisen laajuutensa kuin sillä oli perustettaessa 440 vuotta sitten. 

Pieksämäen kaupunki sekä maalaiskunta, Jäppilä ja Virtasalmi palasivat yhteen vuosisataisen erillään 

olon jälkeen. Eli Pieksämäki on nyt sen kokoinen kuin pitäjän aikanaan kuului yleensäkin olla: laidas-

ta laitaan niin monta peninkulmaa, minkä hevosella ehti päivässä kulkea. 

 

 

VEDENJAKAJALLA  
 

Kun hallituksemme jäsen Erkki Vartiainen alkoi suunnitella suunnistusrataa kesäjuhlapäivämme oh-

jelmaan, alueen kartan saatuaan hän huokasi ihmeissään, miten näin soiseen maastoon voi saada 

suunnistusrataa aikaiseksi! Totesin, että kyllä sieltä löytyy myös kankaita ja harjuja soitten välistä, 

kunhan kiertää pari upottavinta nevaa. Pieksämäki on Saimaan ja Päijänteen vedenjakajan karua ja 

soista seutua; 1800 -luvun lopulla rakennettu Savonrata seuraa lähes kokonaisuudessaan tätä veden-

jakajaa. Pieksämäen itäpuolelta vedet laskevat Virtasalmen kautta Saimaaseen, länsipuolelta Päijän-

teeseen lounaista Sysmän ja luoteisen Rautalammin reittiä pitkin.  

 

 Myllypuro, jonka yli kuljimme Ristikiven kirkkoon aamuhartauteen, laskee Pieksäjärveen ja 

sieltä Rautalammin reittiä Keiteleesen ja edelleen Päijänteen kautta Kymijokea pitkin Suomenlahteen. 

Pari kilometriä itään Partaharjulta on laajojen soitten keskellä pieniä lampareita, joiden rannoilla 1960 
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-luvun partiopoikana usein retkeilimme, keitimme teetä ruskeasta suovedestä sekä paistoimme lettuja 

ja makkaraa iltanuotiolla. Lampien ja soiden vedet lähtevät verkalleen valumaan kohti Virtasalmea ja 

Saimaata ja edelleen Vuoksea pitkin Laatokkaan. Kun mennään muutama kilometri etelään Partahar-

julta, löydetään Nikkarilan Metsäkoulun läheltä paikka, jossa vedenjakajan leveys on tuskin 50 metriä: 

lännenpuoleinen järvi laskee Rautalammin reittiä Päijänteeseen ja idänpuoleinen lampi Saimaaseen. 

 

 

HÄMEEN JA SAVON, RUOTSIN JA NOVGORODIN RAJALLA  
 

Kun Ruotsin kuningaskunta ja Novgorodin tasavalta vetivät ensimmäistä virallista rajaa valtakuntiensa 

välille vuonna 1323 Pähkinäsaaressa, tuli se kulkemaan vain peninkulman päässä Pieksämäen itä-

rajasta, nykyisen Varkauden kohdalta. Kun taas mennään Partaharjulta viitisenkymmentä kilometriä 

länteen Hankasalmelle, tullaan Hämeen ja Savon heimorajalle. Perustettaessa Pieksämäki rajoittui län-

nessä historiallisen Hämeen itärajaan. Länsipuoli Hankasalmea kuului Hämeeseen, itäpuoli Pieksä-

mäkeen ja Savoon; Hankamäellä on nähtävissä vieläkin tarkka rajalinja.  

 

 Savolaisten ja hämäläisten rajankäynti ei aina ollut kovin rauhallista tai yhteistyöhakuista. Yksi 

Hännisten perhekunta, äitini isän esi-isiä, oli lähtenyt Haukivuoren Kyyvedeltä riista- ja kaskimaiden 

perässä levittäytymään luoteeseen kohti Hämeen rajaa. Esim. yhdestä heidän edesottamuksesta voi-

daan lukea Savonlinnan tuomiokirjoista vuodelta 1644. Paavo Hänninen oli väkivalloin ottanut 

Hankasalmen Herotunmaansuon Matti Ikoiselta. Savonlinnan päällikkö katsoi kyllä tapahtuman rikok-

seksi, mutta rangaistusta ei käytännössä tullut, ”koska maa oli otettu hämäläisiltä”, ja Paavo sai myös 

laillisen merkinnän maakirjoihin omistuksistaan. 

 

 

TAANTUVA TALOUSALUE 
 

Pieksämäki on kehittynyt rautateiden solmukohtaan: 1800 ja 1900 -lukujen taitteessa rakennettu Sa-

vonrata ja itä-länsi -suuntainen Pohjanlahden rannoilta Karjalan Joensuuhun ja Elisenvaaraan kulkeva 

rata risteävät täällä. VR keskitti tavaravaunujen korjaustoiminnan Pieksämäen Konepajaan, jossa myös 

isäni Kaarlo Vartiainen työskenteli sodan jälkeen kirvesmiehenä, kunnes kuoli sodassa saamiinsa 

vammoihin vuonna 1962. Laatokan Karjalan menetys toi taloudellista toimintaa Pieksämäen seudulle, 

kun Sisälähetysseuran Diakonissalaitos, Raamattutalo ja Vaalijalan vajaamielislaitos siirrettiin Sorta-

valasta tänne. Raamattutaloa lukuun ottamatta nämä toiminnot jatkuvat Pieksämäellä edelleenkin.  

 

 Viimeisten vuosikymmenten aikana Pieksämäen talousalue on taantunut, esimerkiksi asukasluku 

on laskenut 35 vuodessa lähes 5 000 hengellä: vuonna 1980 vajaat 24 000, vuonna 2015 noin 19 000 

asukasta. Ilmeisesti rajamaa -efekti on tässäkin taustalla: ympärillä on voimakkaampia maakuntakes-

kuksia Mikkeli, Kuopio, Jyväskylä, ja suurteollisuus syntyi viereiseen Varkauteen. Pieksämäeltä on 

siirretty pois merkittäviä työllistäviä laitoksia. Sota-aikana perustettiin 10 km kirkolta länteen sijaitse-

valle Naarajärven lentokentälle Puolustusvoimien Ilmasotakoulun edeltäjä, silloiselta nimeltään 

Ilmavoimien Viestivarikko. Myös VR:n Veturimieskoulu on alkujaan sijannut Pieksämäelle. Viimei-

simpänä oppilaitoksena on lopetettu Nikkarilan metsäkoulu ja siirretty toiminnot Mikkeliin. 

 

 Muutama vuosi sitten Pieksämäellä syntyi valtava innostus, kun liikemies Toivo Sukari ilmoitti 

rakentavansa paikkakunnalle Suomen toisen Ideaparkin Lempäälän mallin mukaan. Kerrotaan, että 

pienten kerrostaloasuntojen hinnat pomppasivat parissa viikossa neljänneksen ylöspäin kun suunni-

telma tuli ilmi. Ajatukset olivat lennokkaita, mm suora junayhteys Pietarista lomanviettäjille 

Ideaparkin huvittelukeskukseen ja ostoksille markettiin. Silloinen elinkeinoministeri Jan Vapaavuori 

tyrmäsi idean – ja pieksämäkeläisten pettymys oli suuri. Ja lieneekö loppunut yrittäjältäkin rahat ja 

uskallus; nykyinen USA:n finanssikriisistä alkunsa saanut lama iski päälle samoihin aikoihin. 
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Kuva Partaharjun Leirikylän Vaakunasalista, mikä oli kesäjuhlamme kokoushuone. Vaakunat vasem-

malta: Virtasalmi, Hankasalmi, Pieksämäen maalaiskunta, Pieksämäen kaupunki, Suonenjoki, 

Joroinen. Rivistä puuttuu ainakin Jäppilän vaakuna, ja jotta mukana olisi kaikki pitäjät, joilla on ollut 

jonkinlainen alueellinen yhteys Pieksämäkeen historian saatossa, mukana tulisi olla ainakin vielä Juva, 

Kangasniemi ja Haukivuori. Nämä ovat tässä järjestyksessä alla vasemmalta lukien; ne on poimittu 

Wikipediasta: 

 

                          
 

 

PS.  

Tässä kertomani tiedot ovat tarttuneet muistiini tutustuessani alueen pitäjänhistorioihin, kun olen pe-

rehtynyt sukujeni vaiheisiin. En ole tässä yhteydessä tarkistanut juurikaan muistitietojeni täsmäl-

lisyyttä. Yksityiskohdissa voi olla epätarkkuuksia, mutta kokonaiskuvan pitäisi kyllä olla sen 

mukainen kuin olen vuosikymmenten aikana eri lähteistä opiskellut. Merkittävin lähde on Pekka Lap-

palainen: Pieksämäen seudun historia I, Sisälähetysseuran Raamattutalon kirjapaino, Pieksämäki 1961. 

Jonkin verran tietoja löytyy myös Internetistä Wikipediasta sekä Pieksämäen kaupungin verkkosivuil-

ta. 
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SUUNNISTUS 
 

Tehtävät laatinut Erkki Vartiainen Saarijärveltä 
 

Ruokaa sulatellessa lähti noin puolet osallistujista kiertämään Erkin lähimaastoon laatimaa 
suunnistusrataa. Reitin läpikäyminen kesti joillakin yllättävän kauan, mutta syykin selvisi: 
maasto oli aivan tavattoman hieno mustikkametsä ja totta kai ”suu piti saada makiaks”. 
 

Ehkäpä joku muukin kuin Partaharjulla käynyt yrittäisi ratkaista suunnistajien ongelmia?   
Toivoo Erkki. 
  

Tässä ovat nämä kuudella suunnistusradan rastilla olleet vaihtoehdot: 
  

1. Vartiainen on Suomen A) 93., B) 173., C 253. yleisin sukunimi 
2. Sodan jälkeen luovutettiin Neuvostoliitolle osia A) viidestä, B) 21:stä C) 39:stä rajakunnasta 

3. Jyväskylä – Pieksämäki rata avattiin A) 1888, B) 1903. C) 1918 

4. Pieksämäki on Etelä-Savon A) kolmanneksi, B) neljänneksi, C) viidenneksi väkirikkain kunta 

5.  Vartiaiset ry on perustettu A) 1949, B) 1959, C) 1969 

6. Näistä maakunnista pinta-alaltaan pienin on A) Pohjois-Savo, B) Keski-Suomi, C) Etelä-Savo 
   

Kaikki kuusi oikein oli suunnistajilla Marja-Terttu Haikaravirta ja Kalevi Vartiainen. Onnittelut 
heille! 
 

Oikeat vaihtoehdot ovat B, B, C, A, A, ja C 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Vartiaisten sukuhaarojen yhdistäminen DNA-tutkimuksen avulla 
 

Tavoitteena oli kartoittaa, ovatko eri Vartiaisten sukuhaarat kuinka läheistä sukua keskenään. Vuoden-

vaihteessa 2013-2014 tilattiin vapaaehtoisille eri sukuhaarojen edustajille Y-DNA-testit, jotka testaavat 

isälinjaa. Tukittiin siis Y-kromosomista tiettyjä kohtia. Y-kromosomi siirtyy aina isältä pojalle. DNA:ssa 

tapahtuu aina sukupolvien välissä mutaatioita. Tutkimalla mutaatioiden määrää näissä tietyissä DNA-

kohdissa voimme päätellä kuinka monta sukupolvea testattujen välissä on ollut. DNA-tutkimuksen avulla 

pystyimme rakentamaan niin sanotun perustajahaplotyypin, joka on tuntematon esi-isä kaikille nyt testa-

tuilla sukuhaaroille 

 Saimme siis selville, että kaikki testatut sukuhaarat ovat varsin läheistä sukua keskenään. Varovai-

sesti arvioiden ”esi-isä” Vartiainen olisi elänyt 600-900 vuotta sitten. Tutkituilla Vartiaisten sukuhaaroilla 

on aivan varmasti ollut yhteinen mieslinjainen esi-isä 1100-1400-luvulla. Lisäksi saimme selville, että 

muut läheisimmät DNA-osumat ovat muista (savo-)karjalalaisista suvuista. Vartiaisten isälinja olisi siis 

tullut Etelä-Karjalasta, kuten aiemmissa taustatutkimuksissa on arveltu. 
 

Tutkimuksen jatkuminen 
Edelleen on joitakin sukuhaaroja, joita ei olla vielä DNA-testattu. Sukuseura on yhä valmis tukemaan 

testauksen kuluja. Tarkkuutta voitaisiin yhtä parantaa tilaamalla jo nyt testatuille lisätestejä nostamalla 

tutkittavia DNA-kohtia (eli markkereita) 67:stä 111:een. Toistaiseksi on tehty vasta Ilomantsin sukuhaa-

ralle. Tarkkuuden nostamisella saisimme myös selville eri sukuhaarojen keskinäisen läheisyyden. 

 

DNA-asioissa voi ottaa yhteyttä Jani Koskiseen: 

jani.koskinen@iki.fi tai 040-3026844 

 

PS Vuosikokouksen jälkeen on Rauni Vartiaisen (Tampere) omalle sukuhaaralleen suunnatun tarmok-

kaan kampanjoinnin ansiosta testattu myös Jyrinlahden haaran miespuolisia edustajia. Tuloksia 

odotellaan. 

mailto:jani.koskinen@iki.fi


12 

"Paremmat vuodet ovat edessäpäin – Helmin ja Kirstin  
lottamuistoja" kirjasta otteita, täydennyksenä sukutietoja  

ja lisähaastattelu  

 
 
 

Kirjan Helmi on Västinniemen sukuhaaraan kuuluva Helmi Alina Vartiainen (syntynyt 1920 Sortavalas-

sa), vihkimisen jälkeen Piispanen. Helmiä ei kuitenkaan löydy Vartiaisten Vaiheita IV kirjasta, koska 

hänen isoisäänsä Petter Petterinpoika Vartiaista (synt. 28.11.1847 Kaavi Säyneinen N:o 13) ei kirjan te-

koaikaan yhdistetty IV-kirjan Taulussa 270 oleviin vanhempiinsa Petter Tuomaanpoika Vartiaiseen ja 

Kristiina Jaakontytär Martikaiseen. Papin Lastenkirjaan tekemän merkinnän mukaan Petter olisi jo 15 

vuotiaana saanut muuttokirjan Viipuriin, mutta tullut takaisin Kaaville seuraavana vuonna. Seuraavassa 

Kaavin kirkonkirjassa todetaan Petterin olevan Venäjällä. Myöhemmissä kirjoissa kerrotaan hänen men-

neen siellä naimisiin tuntemattoman naisen kanssa ja saaneen tämän kanssa lapsia, myös Helmin isän 

Juhon (synt. 5.6.1894 Rääpyvä Inkeri). Rääpyvän kirkonkirjojen mukaan Petter on vihitty 12.12.1871 

(Sortavalan Iso Rytyssä 4.12.1853 syntyneen) Judit Eerikintytär Kipon kanssa. Lapsia oli muutama 

enemmän kuin Kaavin seurakuntaan oli ilmoitettu. 

 Kirjaan "Paremmat vuodet ovat edessäpäin" on Jaana Laamanen tehnyt haastatteluja 70 vuotta Tal-

visodan syttymisen jälkeen. Haastattelujen onnistumiseen ja vaikeistakin aiheista vastausten saamiseen 

Helmiltä on varmasti vaikuttanut luottamukselliset suhteet naapurikylän tyttöön. Helmi Vartiaisen oli 

ennen sotaa töissä Viipurissa ja sodan alettua työpaikka siirtyi Viipurin Komendantinviraston alaiseksi. 

Helmin katsottiin olevan lotta ja hänelle maksettiin lottien päivärahaa, vaikka hän ei ollut vielä lottalupa-

usta antanut. Välirauhan aikana Helmi suoritti loputkin vaadittavista kursseista Lahden lottapiirin 

alueella, antoi lottalupauksen ja Kenttäykkönen todistus mukanaan komennettiin 1941 syyskesällä kah-

den desanttien viemän lotan tilalle Itä-Karjalaan. 

 Suomalaisten etenemisvaiheen aikana muonituspaikat vaihtuivat Itä-Karjalassa jatkuvasti ja niin 

ihmeelliseltä kuin se kuulostaa, niin puhdasta vettä oli harvoin käytettävissä. Ruskea suovesi oli keitettä-

vä kolme - neljä kertaa ja siitä kuorittiin vaahtoa vähemmäksi. Vettä oli kannettava langoilla merkittyjä 

reittejä pitkin, sivulle ei saanut poiketa miinavaaran vuoksi, sotilaat lähtivät aina mukaan veden hakuun. 

Eivät halunneet toista kertaa menettää muonituslottiaan desanteille. 

 Itä-Karjalasta Lahteen palattuaan Helmi sai lottapiiristä kiusallisen ja surullisen tehtävän, josta hän 

ei aikaisemmin kenellekään puhunut. Varsinaiseksi komennuspaikaksi Lahden lottapiiri määräsi Heino-

lan Vierumäellä sijaitsevan 8. sotasairaalan osasto 4 kanttiiniin. Pitkään ei lotta Vartiainen kanttiinissa 

ehtinyt työskennellä kun sairaalan puolella tarvittiin "masentuneille vuodepotilaille jonkun, joka käy luo-

na ja neuvoo tekemään jotain". Sotasairaalan askartelun ohjaajan toiminta oli ylilääkärin ohjeiden 

mukaista tavoitteellista työ- ja askarteluterapiaa. Lieventämällä masennusta ja palauttamalla sotainvalidin 

uskon siihen että pystyy joskus vielä palaamaan ansiotyöhön. 

 Helmi piti työstään ja potilaista. Hän olisi sotasairaalan jälkeen 

ottanut vastaan tarjotun työpaikan Invalidisäätiön ammattikoululla Rus-

keasuolla Helsingissä, ellei Pauli Piispanen (syntynyt 1919) olisi 

hiihtänyt miinaan ja joutunut hoitoon Vierumäelle. Miinan aiheuttamat 

vammat vaativat pitemmän hoitojakson kuin aikaisemmat luodeista saa-

dut. Hoitojakso oli tarpeeksi pitkä ja osallistuminen työterapiaan 

puuosastolla johtivat siihen, että Pauli onnistui myöhemmin rengasta-

maan Helmin, kun heidän kävelyllä ollessaan tönäisi tämän sisään 

kultasepänliikkeeseen 

 Kirjassa Helmi kertoo, ettei kehdannut ruveta riitelemään, mutta 

jos olisi ensin kohdannut anopin, ei sormusta olisi tullut sormeen ikinä. 

Nyt luvattiin Helmille ja Paulille koulutusta ja työpaikat Ruskeasuon 

ammattikoululle ja Helmi olisi sinne halunnut mutta edessä oli muutto 

Ristiinaan Paulin kotitilalle. 14 henkisen suurperheen ruuanlaitto ei 

Helmille ollut niin aikaa vievää, että olisi joutunut lopettamaan lotta-



 

 

toimintansa. Ristiinassa lottatyön raskainta ja vaativinta aikaa oli, kun täysinäisillä proomuilla kuljetettiin 

Kannakselta evakuoituja Ristiinan satamaan. 

 Lottajärjestö lopetettiin välirauhan ehtojen mukaisesti. Helmi toimi Ristiinan res. aliupseerien nais-

jaoston puheenjohtajana ja Rintamiesveteraanien naisjaoston johtokunnassa. Myöhemmin kun henkinen 

ilmapiiri Suomessa tasaantui, tuli ajankohtaiseksi perustaa järjestö ajamaan niiden naisten oikeuksia jotka 

olivat sodan aikana olleet työtehtävissä rintaman läheisyydessä. Helmi oli Rintamanaisten jäsen yhdistyk-

sen toiminnan ajan. Yhdistys lopetti toimintansa, kun rintamalla olleet naiset olivat saaneet 

rintamapalvelustunnuksen ja sen mukaiset oikeudet mm. kuntoutukseen.  

 Vaikka Helmi oli suostunut naimisiin menoon, hän pysyi päätöksessään, ettei ”ala sota-aikana pak-

sua mahhaa kantamaa”. Pauli kotiutettiin armeijasta rauhan varmistuttua syyskuussa 1944. Seuraavina 

vuosina syntyivät tytöt ja poika hieman myöhemmin. 

 Helmin ja Paulin sotien aikaisia muistoja sekä Jaana Laamasen kysymyksiä lukiessa heräsi kiinnos-

tus tutustua Helmiin. Tapaaminen järjestyi yhdellä puhelinsoitolla seuraavaksi päiväksi. Helmi oli 

vierailun johdosta käynyt kaupassa hakemassa viinirypäleitä ja hedelmiä. Kahvia hän ei keittänyt, koska 

näkö on nopeasti heikentynyt, hedelmiä on turvallisempaa tarjoilla. Paulia emme tavanneet, koska hän on 

muutaman vuoden ollut Kyyhkylässä, missä sotainvalidejä on kuntoutettu jo vuodesta 1927 alkaen. Hel-

mi käy päivittäin taksilla Paulin luona ja toivoo itse pääsevänsä myös Kyyhkylään. Kyyhkylän 

verkkosivuilla on kolme vaihtoehtoa, joilla pitäisi sinne päästä: 1. puoliso on sotainvalidi 2. hakijalla on 

rintamapalvelustunnus 3. hakija on ollut lottana. Helmin kohdalla kaikki kolme perustetta täyttyvät selke-

ästi. Ensimmäinen hakemus hylättiin kuitenkin jossain toimistossa. Eikä yli 70 vuotta kestänyt avio-

liittokaan merkitse mitään, joillekin päättäjille. Nyt mies ja vaimo joutuvat olemaan samalla paikka-

kunnalla eri paikoissa vastoin kummankin tahtoa. 

 Kesällä lääkäri kielsi Helmiltä yksin kotona asumisen ja nyt hän joutuu olemaan palvelutalon vie-

ressä olevassa rivitaloasunnossa. Kerran päivässä hän saa käydä palvelutalon ruokasalissa syömässä. 

Asumisen alussa hän meni toiseen ruokailuun, jolloin häneltä kysyttiin mitä hän täällä tekee. Kerrottuaan 

tuleensa syömään oli hänelle tiuskaistu "Ei kuulu sinulle". Ehkä joku toinen olisi osannut hoitaa asian 

ystävällisemmin. Osaahan entinen muonituslotta ja Marttojen ruokakurssien pitäjä itselleen syötävää lait-

taa vaikka näkö on heikentynyt. Täytyy vain itse käydä kaupassa valitsemassa, mitä haluaa syödä, eikä 

päästää avustajia puolestaan kauppaan. Terveellisestä ruuasta, kun on erilaisia mielipiteitä. Helmi toivoo 

ystävien tulevan kaduilla juttelemaan sillä hän ei itse pysty tunnistamaan heikon näkönsä vuoksi. 

 Maanviljelyksen ohessa Paulin kotitilan alueella ollutta hyvää sinertävää savea ryhdyttiin hyödyn-

tämään sodan jälkeen tiiliä valmistamalla. Alun hevoskiertoista lainakoneistoa Pauli kehitti ja samoin 

työtapoja. Hevonen voimanlähteenä korvattiin moottorilla ja tehdas sai kesäisin valmiiksi 90 000 tiiltä, 

jotka proomuilla kuljetettiin Mikkeliin. Helmi ei osallistunut itse tiilien valmistukseen, hän huolehti työn-

tekijöiden muonituksesta, joita oli enimmillään proomujen lastausten aikoina 30 - 40 henkilöä. Tällöin 

töissä olivat kaikki naapurit ja osa lahden toiselta rannaltakin. 

 Helmi kertoi opettaneensa tytölleen lypsä-

mistä, kuten oli itsekin lapsena oppinut, mutta 

kun se ei tuntunut miellyttävältä, niin hän ei ru-

vennut pakottamaan. Päätila myytiin, kun lapset 

eivät halunneet jatkaa maanviljelystä. Uuden 

kodin rantaan rakensi Helmin veli rakennusura-

koitsija Väinö Vartiainen Polvijärveltä työmies-

tensä kanssa. Rakentamisessa liikkumisen 

esteettömyys oli etusijalla. Rakennuksen ja jär-

ven välissä on Itkupuu, joka oli noin 1,5 

metrinen kun Helmi jäi Ristiinaan Paulin lähties-

sä takaisin Syvärille. Myöhemmin miesten 

aikoessa kaataa puun Helmi ehti kieltämään. 

 Mikäli Helmin seuraava hakemus Kyyhkylään hylätään, hän harkitsee takaisin kotiin menemistä 

lääkärin mielipiteestä huolimatta. Sillä kotona on aina jotain tekemistä. Nykyisessä olopaikassa hänellä ei 

ole mitään tekemistä ja oleminen on ahdistavaa. Ainoa hyvä puoli on, että pääsee kävellen hoitamaan 



 

 

pankki-, apteekki- ja kauppa-asiat. Kun on vuosikymmenet tehnyt työtä ja osallistunut monipuolisesti 

paikkakunnan elämään on vaikeaa istua yksin pienessä huoneessa. 

 Helmi kertoi, että Paulin päätoimiseksi yrittäjäksi ryhtymisessä yhtenä tekijänä oli Pelloksen teh-

taan johtaja, joka kertonut kuljetuskaluston huollon hankaluuksista ja ehdottanut Paulille raskaan 

kaluston korjaamon perustamista paikkakunnalle. Pauli pyysi Helmiä ostamaan 3 - 4 hehtaaria peltoa Ris-

tiinan Pelloksen tehtaan tienhaarasta. Helmin ostettua alueen Pauli rakennutti Gulfin huoltoaseman ja 

kahvila. Suurin läpiajettava halli oli rekka-autojen huoltoja ja korjauksia varten, pienempi halli henkilö-

autoille. Töihin palkattiin ammattimiehiä ja Pauli huolehti tarvikkeiden ja varaosien hankinnoista. 

 Siihen aikaan ei polttoaineita saanut automaateista vaan maksut suoritettiin kahvilan kassaan. Kah-

vila oli Helmin aluetta, jossa hänellä oli neljä tyttöä töissä. Tyttöjen työaika loppui kello 19, mutta 

Helmin työaika päättyi vasta kello 22 jolloin hän pääsi viemään päivän kassan pankkiin. Kotiin ja sau-

naan hän ehti vasta puolen yö aikoihin. Kun tätä oli jatkunut ympäri vuoden, vuodesta toiseen hän sanoi 

Paulille että hän on kyllästynyt käymään saunassa keskellä yötä, hän haluaa päästä saunaan aikaisemmin. 

Muutamaa päivää myöhemmin Pauli myi huoltoaseman ja ryhtyi öljy yhtiön kiertäväksi myyntiedusta-

jaksi. Helmi sai istua viimeisenä työpäivän iltana autoonsa onnellisena ja vilkuttaa hyvästiksi huolto-

asemalle. Mihin hintaan Pauli huoltoaseman myi, hän ei koskaan kysynyt. 

 Kysymykseen mitaleista joita hänelle on vuosikymmenien aikana myönnetty, Helmi naurahtaa. 

Hänellä oli mitalit ja kunniakirjat piirongin laatikossa, mutta ne hävisivät sieltä. Kun hän kyseli niitä niin 

anoppi vastasi niiden olevan aitassa, etsi sieltä. Ei ole Helmi vielä ehtinyt niitä etsimään. Jaana Laamanen 

on tulkinnut anopin alkuaikojen asenteen johtuneen ainakin osittain siitä, että miniä oli vierasheimoinen. 

Kyllä anoppi oppi Helmiä arvostamaan ja osoitti sen myös. Helmi hoiti taloa uudella tavalla ja teetätti 

Väinö-veljellä remontteja. Vaikea olisi varmaan ollut anopin arvostella miniää sen jälkeen, kun tämä 

voitti Marttojen kodinhoitokilpailun ja Martat-kerhot alkoivat tehdä retkiä tähän mallikotiin. 

 Murheellisena Helmi kertoi lapsuuden aikaisen Vartiaisten huvilan kohtalosta. Huvila oli kolme 

kerroksinen, jonka yläkerran huoneisiin Pietarissa asuvat perheet tulivat kesäisin vuokralle asumaan. So-

tien jälkeen Helmin ja Paulin käydessä Inkerissä huvila oli kunnossa. Suomeen palattuaan he olivat 

tehneet anomuksen huvilan saamisesta takaisin Vartiaisille. Seuraavalla matkalla Helmi ei enää taloa löy-

tänyt, vaikka maisemat näyttivät tutuilta. Pauli löysi palaneen rakennuksen rauniot. Kysyttäessä mitä oli 

tapahtunut, kukaan paikallinen ei uskaltanut kertoa mitään. 

 Helmin perhe oli vuonna 1930 saanut vuorokauden aikaa poistua maasta. He saivat mahdollisuuden 

lähteä koska heillä oli suomalaiset passit. Helmin äidin siskon tilasta tehtiin kolhoosi ja perhe joutui Sipe-

riaan, samoin kuin monet muutkin suomalaista sukujuurta olevat. Osa Siperiaan viedyistä on palannut 

takaisin. Yksi Helmin ja Paulin lapsista käy usein sukulaisten luona Inkerissä. 

 Helmi odottaa nyt uutta päätöstä Kyyhkylään pääsyn suhteen. Toisena toiveena on saada pöytämal-

linen elektroninen suurennuslaite, jolla voisi lukea ja näkisi kirjoittaa sekä tehdä muita tarkempaa näköä 

vaativia asioita. Olisi toivottavaa, että Helmi ja muutkin jotka vastaavia apuvälinettä tarvitsevat, pääsi-

sivät itse kokeilemaan ja vertailemaan Suomessa myynnissä olevia laitteita rauhallisessa ympäristössä. 

Näkövammaisten Keskusliitto ry:n palvelu- ja toimintakeskus Iiris Helsingin Itäkeskuksessa on yksi täl-

lainen paikka, voi niitä olla muuallakin. Kaikissa suurennuslaitteissa on hyviä ja huonoja ominaisuuksia, 

Iiris-keskuksessa voi omillakin materiaaleilla testata, mikä laite soveltuu omiin tarkoituksiin. Muutama 

vuosi sitten jotkin laitteet soveltuivat vain määrätyn tyyppiseen lukemiseen, joitakin laitteita olisi pysty-

nyt käyttämään pienten käsitöiden teossakin. Testata sai rauhassa, mutta apua sai helposti, jos kaikkia 

nappuloita ja vipuja ei oppinut alkuesittelyssä. 
 

Marja-Terttu Haikaravirta  ja  Matti Asomäki 

__________________________________________________________________________________ 

 

Mikkelin kaupunkilehti 28.10.2015 
Majaveden Metsästysseura vietti viime lauantaina hirvipeijaisia Ollinmäen viinitilalla normaalia 
juhlavammissa merkeissä, sillä samalla vietettiin myös kahden miehen jahtiporukasta yli 50 jäseni-
seksi kasvaneen seuran 50-vuotisjuhlia. Seuran perustamiskokous pidettiin vuoden 1965 elo-
kuussa Pauli Piispasen tuolloin omistamalla Veikan tilalla. Siitä lähtien on metsästysseuran toiminta 
sitten jatkunutkin täysipainoisena. 
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Karkkilalainen Taisto Vartiainen tuli maanan-

tai-iltaiselta tupakkahetkeltään raadeltuna 

takaisin sisään. 
 
Taisto Vartiainen istui tupakalla talonsa rappusilla. Ta-
lon takana kasvaa iso tammi, josta putoilee tammen-
terhoja. 
 – Alkoi kuulua koli, koli, koli. Väistin, ettei tule tam-
menterho päähän. No, sieltä tulikin orava! Vartiainen 
puuskahtaa. 
 Orava putosi suoraan hupparin sisään ja raapi mie-
hen selän ja mahan syville naarmuille. Vartiainen yritti 
paniikissa puistella oravaa ulos vaatteensa sisältä. 
 – En oikein tajunnut, mitä siinä oikein tapahtui. Siel-
lä se möyhäsi ja raapi. Sain muutaman kymmenen 
sekunnin päästä paidan pois päältä, ja orava lähti juok-
semaan naapurin pihalle, hän kertaa outoja tapah-
tumia. 
 Vartiainen pitää hetkeä ikimuistoisena. 
 – Se oli kyllä erilainen tupakkahetki. En ole koskaan 
kuullut, että orava putoaa peltikatolta kenenkään pääl-
le. Vaimo ihmetteli, että miten yhdelle ihmiselle voi 
tapahtua kaikennäköistä. Keväällä varpushaukka hyök-
käsi näet mun päähän ja vei pipon mennessään. 
 Vartiainen vakuuttaa olevansa luontoa rakastava 
ihminen. 
 

Iltasanomat 29.9.2015 Pauliina Leinonen 

 

 

Terveysjätti Mehiläinen laskutti liikaa – asian 

paljastuttua se uhkasi vetää lääkärinsä pois 

vankiloista. Ylen tietojen mukaan terveysjätti 

Mehiläinen laskutti keikkalääkäreistään yli 

puolet korkeampaa hintaa, kuin mitä oli sovittu.  
 

Suomen vankiloiden terveydenhoidosta vastaava yli-
lääkäri Heikki Vartiainen istuu pöytänsä takana 
työhuoneessaan Vantaan Tikkurilassa. Vartiaisen ei 
tarvitse kauan miettiä, millainen on hyvä vankilalääkäri.  
 – Ei pidä olla sellainen, että pyrkii rankaisemaan 
potilasta siitä, että hän on vanki. Täytyy olla valmis 
auttamaan, niin kuin lääkärin etiikkaan kuuluu. Asenne 
pitää olla oikea. 
 Vartiainen havahtui viime keväänä keikkalääkäreitä 
toimittavan suuren suomalaisen terveystalon laskutuk-
seen. 

 Vartiainen oli yhteydessä keikkalääkäreitä toimitta-
neeseen yhtiöön. Vastaus yllätti kokeneen lääkärin. 
 – Siinä ilmeni ihan semmoista suoranaista kiristystä, 
kun meille sanottiin, että nämä lääkäripalvelut loppu-
vat, jos emme maksa tuota korkeampaa hintaa. 
 Laskutuskiista päätyi siihen, että terveysalan yhtiö 
palautti Rikosseuraamuslaitokselle liikaa perityt sum-
mat. 
 Vartiainen on pohtinut laskutuskiistaa viime kevääs-
tä lähtien. – Kyllä tämä lisäsi minulla entisestään 
epäilyksiä vuokralääkäritoiminnan eettisyydestä. 
 

YLE uutiset 11.10.2015 Kotimaa (osittainen lainaus) 

 

 

Suomalaiset suosikkiartistit kampanjoivat hyvän 
asian puolesta. Elastinen, Samu Haber, Anna Puu, 
Robin, Jenni Vartiainen ja Paula Vesala kampan-
joivat uudella Niin kaunis on maa -versioinnillaan 
lasten liikenneturvallisuuden puolesta. 
 

Tarkoituksena on herätellä lasten, vanhempien ja au-
toilijoiden huomiota liikenneturvallisuuteen varsinkin 
suojateillä. Syksyn aikana suojatieonnettomuuksissa on 
kuollut ja loukkaantunut useita lapsia. 
 Niin kaunis on maa -kappale on Kari Rydmanin 
vuonna 1976 säveltämä ja sanoittama. Hän työsti kap-
paleen suojatiellä auton alle jääneen oppilaansa muis-
ton kunniaksi. 
 Uuden artistien esittämän version takana ei ole jär-
jestöä tai kaupallista intressiä. Kampanjalla ei myös-
kään kerätä rahaa. Tekijöiden toiveena on vain, että 
mahdollisimman moni ihminen näkisi videon ja se vai-
kuttaisi liikennekäyttäytymiseen. 

Ilta Sanomat 14.10.2015 Maiju Majamaa 

 

 

Tietoja sukunimestä Vartiainen 

 

Vartiainen on Suomessa esiintyvä sukunimi. Se on 

maassamme yleinen, 200 tavallisimman sukunimen 

joukossa. Noin joka 1 300:s suomalainen on Vartiainen. 

Vartiainen kuuluu vanhoihin ja yleisiin savo-karjalaisiin 

-nen-päätteisiin sukunimiin. Nimi on ollut melko laajalti 

käytössä Savossa. Vuonna 1890 Vartiainen-nimisiä oli 

pelkästään Savon maaseudulla 200–500. 
 

http://www.tuomas.salste.net/suku/nimi/vartiainen.html 

 



 

 

 
 
 

 

 

Vartiaisten Viesti 
Yhteys sukuumme 

 
ISSN 0787-9792 

 
JULKAISIJA Vartiaiset ry 
   
POSTIOSOITE Vartiaiset ry 
 c/o Sukuseurojen Keskusliitto  
 Sokerilinnantie 7 E 
 02600 ESPOO 
 
TOIMITUS Päätoimittaja Arja Melartin 
 E-Mail: amelartin@gmail.com 
 Osoite: Lehdesniityntie 3 B 21, 00340 Helsinki 
 
TOIMITUSNEUVOSTO Arja Melartin, Kristiina Koskivaara, Antti Vartiainen, Lauri Vartiainen 
 
SEURAN TOIMIHENKILÖT Varapuheenjohtaja Tapio Vartiainen 
 Talousyhdyshenkilö Antti Vartiainen (osoite alla) 
 Sihteeri ja arkistonhoitaja Marja-Terttu Haikaravirta 
 
SUKUTUTKIMUS Jouni Kainulainen, E-Mail: jouni.kainulainen1@pp.inet.fi 
      
KOTISIVU www.vartiaiset.fi 
 
PANKKIYHTEYS FI78 8000 1700 0603 54, DABAFIHH 
 
LASKUTUSOSOITE Vartiaiset ry  
 c/o Antti Vartiainen 
 Koivuniemenkatu 5 A4 
 10600 Tammisaari 
 
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. Milloin jäsenen ruokakuntaan kuuluva muu henkilö on jo yhdistyksen jäsen 
tai haluaa sellaiseksi, merkitään myös hänen nimensä. 
 
Muista jäsenyysasioista samoin kuin osoitteenmuutoksista pyydetään ilmoittamaan Lauri  
Vartiaiselle. Osoite: Hedelmäkuja 8, 02710 Espoo, E-Mail: lauri.j.vartiainen@gmail.com 
 
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. 
 
 
PAINOPAIKKA  Keuruskopio Oy 
 Keuruuntie 10, 42700 KEURUU 
 2015 


