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

Palstalla kerrotaan myös sukuseuran kuulumisia ja tiedotuksia.  
 

 
 

”etsintäkuulutus”  

 

Haemme Vartiaisten sukuseuraan uusia jäseniä. 

Ei tarvitse olla sukututkimuksen ammattilainen 
tai edes harrastaja, ei maisteri, tohtori tai pro-

fessori – vaikka ei mikään näistä ole estekään. 
Haemme ihan tavallisia kaikenikäisiä henkilöitä – 

mielellään erityisesti nuoria, jotka toisivat uutta 
verta, ideoita, toimintaa ja virikkeitä vähän nuu-

tuneeseen yhdistykseemme. 
 Haemme siis henkilöitä, joilla olisi innostusta 

ja aikaa osallistua aktiiviseen toimintaan, hyvin 
mielellään vaikka hallituksessa ja erittäin mielel-

lään sukuseuran lehden toimittamisessa. Tämä ei 
vaadi pääkaupunkiseudulla asumista, koska mel-
kein kaikki voidaan tehdä kaukoyhteyksillä: tieto-
koneella, sähköpostilla, tavallisella kirjeellä, 
puhelimellakin. Mutta kerran vuodessa on mu-

kava tavata sukukokouksen merkeissä milloin 
missäkin päin Suomea. 

 Ota yhteyttä lehden takakannessa mainit-
tuihin puheenjohtajaan (Antti) tai päätoimitta-

jaan (Arja) sähköpostilla tai kirjeellä. Myös 
sukuseuran nettisivujen kautta voi ilmoittautua 

ja/tai tiedustella. Rahapalkkaa emme pysty mak-
samaan, mutta asialliset kulut korvataan. 

Parhaana palkinto on hyvä mieli ja paljon uusia 
sukulaisia. 

 
Tervetuloa mukaan! 
 

 

VASTAUKSET VIIKARITEHTÄVÄÄN: 
auttava, alai, arvio, kuitti, iiris, piikkarit, haitta, 

osaka, kokkareet, luuta. Pystyriville muodostuva 
sana on VARTIAISET. 

 

 

KANSIKUVA 
”Katmandun katunäkymää”. Kuva liittyy Tapio 
Vartiaisen kirjoitukseen ”Matkantekijä – muistoja 
ja mietteitä”, joka alkaa sivulla 10 tässä lehdessä 
ja jatkuu seuraavassa lehdessä 1-2017. 
©Tapio Vartiainen 

 

Sukuseuran kesäkokouksessa 
11.6.2016: 
 

Päätettiin hallitukseen vuodeksi 2017 valittavien 

varsinaisten jäsenten ja varajäsenten lukumää-
rästä: varsinaisia jäseniä 4 ja varajäseniä 4. 

 

Valittiin hallituksen puheenjohtaja sekä varsinai-

set ja varajäsenet vuodelle 2017: 
puheenjohtajaksi Antti Vartiainen 
varsinaisiksi jäseniksi: Tapio Vartiainen, 

Marja-Terttu Haikaravirta ja Teemu Vartiainen 
varajäseniksi: Jani Koskinen, Heikki Vartiainen, 

Erkki Vartiainen ja Lauri Vartiainen. 

 

Valittiin toiminnantarkastaja ja hänen varahenki-
lönsä vuodelle 2017: 

toiminnantarkastajaksi Kare Vartiainen 
varatoiminnantarkastajaksi Reetta Ranne. 

 

Jäsenmaksun suuruus on edelleen 30 euroa. 
___________________________________________ 
 

Onnea  

80-vuotiaalle 

29. lokakuuta täytti 
juhlavia vuosia suku-
seuramme lehden 
pitkäaikainen toimi-

tussihteeri, vuonna 2012 tästä toimesta 
ja sukututkimuksesta ”eläkkeelle” 
jäänyt 

Martti Vartiainen 
 

Sukuseuran hallitus, toimihenkilöt ja 

lehden päätoimittaja toivottavat  
Martille parhainta onnea! 
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Kalenterit 1895-1939, 1942 

 

Tammikuussa 121 vuotta sitten Kuopion Lyseon 8. luokan oppilas osti itselleen vasta ilmes-

tyneen Kansanvalistus-Seuran Kalenterin 1895. Kirjan alkuun, Nikolai II:n kuvan tyhjälle 

taustasivulle hän kirjoitti luokkansa oppilaiden nimet kutsumanimineen. Omalle kohdalleen 

kutsumanimiä tuli kaksikin: ”Usenik, Rumpali”.   

Kirjan tekstien väliin kalenterisivuille nuori miehemme ryhtyi merkitsemään muistiin elämänsä 

tapahtumia. Yksi ensimmäisistä merkinnöistä on tammikuun 18. päivän kohdalla ”...sain luokka-

laisiltani...lahjaksi rummun!”, mikä antaa meille viitteen hänen toiseen kutsumanimeensä. 

Tammikuun viimeisen päivän kohdalla lukee: ”Surupäivä Aleksanteri III:n kuoleman johdosta.” 

Elettiinhän tuolloin Venäjän keisarikunnan alaisessa Suuriruhtinaanmaassa, ja edellinen keisari 

oli kuollut vuotta aikaisemmin. 

Helmikuun kohdalla lukee muun muassa: ”...maksoin kortteerista 40 mk...” (lyseolaisemme koti 

oli 100 km:n päässä Varkaudessa) ja ...penkinpainajaiset!...Scherry njet, pivo jest” (venäjää suoma-

laisittain: Ei sherryä, olutta kyllä). Osuvasti penkinpainajaismerkinnän vieressä olleen kirjan 

tekstin - ”Anna armias Jumala sitä mieltä miehen päähän, ettei huomenna katuisi töitä tämän-

päiväisiä.” – miehemme on alleviivannut!  Mahdollisista katumisista ei kuitenkaan löydy 

mainintaa, ja kesäkuun 2. päivän kohdalla lukee ”Lähtö Helsinkiin” ja 10 päivää myöhemmin 

”Saatiin v.lakit klo 11 ja 19 Alppilassa ???nostajaiset”. 

1895 vuosikirjan varsinainen kalenteriosuus käsittää vain 22 sivua, ja loput runsaat 200 sivua 

sisältävät monipuolisesti hyödyllistä ajankohtaista tietoutta kuin myös runoja ja kertomuksia. 

Kirjasta selviää muun muassa, että edellisvuoden alussa Suomen väkiluku oli ollut 2.454.262 

henkeä ja että maan kahdeksasta läänistä Uudenmaan lääni oli silloin asukasluvultaan toiseksi 

pienin!  Suomi oli 120 vuotta sitten todella monessa suhteessa erilainen maa kuin nykyään. 

Miehemme hankki seuraavinakin vuosina Kansanvalistus-Seuran Kalenterin ja jatkoi myös 

merkintöjen tekoa niihin. Kalenterit hän säilytti tunnollisesti.  Kun tämän kirjoittaja pari kuu-

kautta sitten sai ne mutkan kautta haltuunsa isoisänsä Wäinö Ainot Wartiaisen jäämistöstä, niin 

koossa oli vielä katkeamaton sarja kalentereita vuosilta 1895-1939 ja yksittäinen kirja vuodelta 

1942.  

Muistiinpanot kirjoissa tarjoavat suppeudessaankin ainutlaatuisen aineiston W.A. Wartiaisen ja 

hänen perheensä elämän seuraamiselle. Merkintä 17.3.1938 ”Aimon poika kastettu: Antti Sakari” 

liittyy kirjoittajan oman elämän alkutaipaleelle.   

Kirjoittajan keskeneräisten töiden lista sai kalentereista lisäyksen - sukua koskevien merkintö-

jen puhtaaksikirjoittamisen ja kokoamisen. Ehkä sen yhteydessä selviää myös, mistä juontui 

lyseolaisemme kutsumanimi ”Usenik”! 

Antti Vartiainen 
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VARTIAISET RY:N SUKUTAPAAMINEN 11.6. 

TAMMISAARESSA 

Uusittujen sääntöjen ja sukuseurojen yleistyneen käytännön mukainen sukuseuran yhdistetty vu o-

sikokous ja kesäjuhla pidettiin tänä vuonna Raaseporin Tammisaaressa. Tilaisuus onnistui 

järjestelyiltään hyvin: kokousasiat käsiteltiin asiallisen reippaasti ja sopivan yksituumaisesti, ko-

kouksen päätteeksi nähty lyhyt luontoelokuva oli kaunis ja mielenkiintoinen, laivaristeily 

ruokailuineen auringonpaisteisessa saaristossa oli mitä miellyttävin. Mutta tiettyä haikeutta aihe-

utti monen uskollisen sukutapaamisissa kävijän poissaolo ja uusien osallistujien vähälukuisuus, 

vaikkakin vastapainoksi laiva kevytlastisena kykeni ajamaan nyt matalampaa ja maisemiltaan vaih-

televampaa reittiä kuin mitä se olisi täydessä lastissa voinut tehdä! Haastetta kuitenkin jäi ensi 

vuoden sukutapaamisen suunnittelulle.  

Kokous Tammisaaren Luontokeskus, Raasepori 11.6.2016 klo 13.00 - 14.18 

Antti Vartiainen avasi kokouksen klo 13.00.  

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Raimo Laurikainen ja sihteeriksi Terttu Laurikainen.  

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kauko Vartiainen ja Paula Vartiainen. 

Kokoukseen osallistuivat: 

Asomäki Matti ja Haikaravirta Marja-Terttu, Mattisenlahden sh 

Melartin Arja, Västinniemen sh 

Laurikainen Raimo ja Terttu, Kiuruveden sh 

Liisanantti Aila ja Jukka, Jyrinlahden sh 

Rogel Aki, Jyrinlahden sh 

Vartiainen Antti ja Riitta, Kiuruveden sh 

Vartiainen Eeva ja Paavo, Kuopion pitäjän Koivusaaren sh 

Vartiainen Heikki ja Marjatta, Kiuruveden sh 

Vartiainen Kauko, Retusen sh, Vartiainen Paula, Kiihtelysvaaran Hammaslahden sh 

Vartiainen Rauni, Jyrinlahden sh 

Yhteensä 17 suvun jäsentä. 
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- Ylärivin kuvissa melkein kaikki kokoukseen osallistuneet.  
- Vasemmalla puheenjohtaja ja sihteeri. 
- Alemmissa kuvissa laivaristeilyn tunnelmia. 
- Alimmaisena kuva matkan varrelta: kallioluoto, jonka merimetsot 
(pikkukuvassa) ovat ulosteillaan ”valkaisseet”. Tilannetta seuranneet 
varmaan tietävät, miten kiistanalainen laji tämä muuten niin komea 
lintu on. Senhän väitetään mm. pilaavan saaristoluontoa ja tuhoa-
van kalansaaliita. Merimetso palasi Suomen pesimälajiksi viimeisenä 
pohjoismaista vuonna 1996 eli se ei ole vieraslaji, eivätkä väitteet 
sen ”vaarallisuudesta” aina perustu tutkittuun tietoon.  
Lisää tietoa: http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Lajit/Lajien_seuranta 
/Merimetsoseuranta 
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VARTIAISET RY:N TOIMINTAKERTOMUS KAUDELTA 1.1. – 31.12.2015 

Yhdistyksen 66. toimintavuosi oli ensimmäinen uusien sääntöjen mukaisesti kalenterivuoden pituinen. Siir-
tymäkaudelta 01.08.2013 – 31.12.2014 vuosikokous pidettiin 01.08.2015 Pieksämäellä Partaharjun 
leirikeskuksessa. Täällä valittiin uusia hallitus vuodelle 2016; toimintavuonna 2015 jatkoi lokakuun 2013 
vuosikokouksessa valittu hallitus sellaisenaan. Varsinaista esimiestä hallituksella ei ollut – ja uusien sääntö-
jen mukaanhan esimies -nimike jatkossa poistuukin. Yhdistyksen toimintaa on kuitenkin saatu 
kohtuullisesti hoidettua edellisvuoden malliin hallituksen jäsenten keskinäisellä työnjaolla sekä hallituksen 
ulkopuolisten toimihenkilöiden panostuksella.  
 Hallituksen varapuheenjohtajana on toiminut Tapio Vartiainen vastuualueenaan kokousten järjestämi-
nen, asialistojen teko ja puheenjohtajana toimiminen. Sihteerinä on ollut Marja-Terttu Haikaravirta. Hänen 
vastuullaan on ollut myös yhdistyksen arkiston hoitaminen, minkä lisäksi hän on ollut keskeisessä roolissa 
huolehtiessaan, että erilaiset sukuseuralle osoitetut kysymykset tulevat ajallaan vastattua. Sukurekisteriä on 
hoitanut Jouni Kainulainen, joka myös on vastannut asiaa koskeviin tiedusteluihin. Jäsenrekisteri on ollut 
Lauri Vartiaisen vastuulla. Talousyhdyshenkilönä on toiminut Antti Vartiainen ja Y-DNA -tutkimusten koor-
dinaattorina Jani Koskinen. Muina hallituksen jäseninä on ollut Helena Hyvönen, Markus Rantapuu, Erkki 
Vartiainen ja Teemu Vartiainen.  
 Hallitus on kokoontunut kertomusvuonna kolme kertaa, minkä lisäksi kerran on pidetty sähköpostiko-
kous. Hallituksen kokouksiin on tarvittaessa osallistunut hallituksen ulkopuolisina toimihenkilöinä lehden 
päätoimittaja Arja Melartin, myyntituotteista vastaava Kristiina Koskivaara ja verkkosivujen hoitaja Tuukka 
Puranen sekä arkiston asiakirjojen ja vanhojen Vartiaisten Viestien digitointia hoitava Matti Asomäki. 
 Vartiaisten Viesti on ilmestynyt kertomuskautena kahtena numerona; vuoden 2014 alusta oli siirrytty 
16 -sivuiseen, kahdesti vuodessa tulevaan neliväriseen lehteen. Lehden toimitusneuvostoon ovat kuuluneet 
Arja Melartin, Kristiina Koskivaara, Antti Vartiainen ja Lauri Vartiainen. 
 Isälinjan Y-DNA -projektiin on pyritty saamaan puuttuvien sukuhaarojen edustajia ja vuoden aikana 
teetettiin kaksi uutta Y-DNA-testiä Jyrinlahden sukuhaarasta.  
 Sukututkimustiedostossa on Vartiaisten sukuun kuuluvien henkilöiden tietoja yli 400 vuoden ajalta. 
Tiedoston varmuuskopioita on Tapio Vartiaisen säilytyksessä. Muilta osin yhdistyksen asiakirjojen ja CD-
levyjen säilytyspaikka oli Sukuseurojen Keskusliiton arkistossa toukokuuhun 2105 saakka, jolloin ne joudut-
tiin siirtämään väliaikaisesti yksityistiloihin Järvenpäähän. 
 Arkiston asiakirjojen digitointia ja järjestämistä on jatkettu. Vuoden 2015 aikana saatiin haltuun Var-
tiaisiin liittyvää aineistoa järjestämistä varten kahden pahvilaatikollisen ja muutaman muovikassillisen 
verran. 
 Jäsenyys Sukuseurojen Keskusliitossa jatkuu, mutta edustajia Vartiaisilla SSK:n toimikunnissa ei ole 
enää ollut. 
 Jäsenmaksun 30,- € maksajia oli 127 (edellisellä tilikaudella 74 ja sitä ennen141). Vartiaiset ry:n tulos-
laskelma osoittaa tilikaudelta 1.335,88 euron ylijäämää (edelliskaudella oli 1.578,66 euroa alijäämää). 
Taseen loppusumma on 2.992,43 (edelliskaudella 1.524,55 € ). 
 Kirjanpitäjänä vuosia ollut Jaakko Ravald vaihtui vuoden lopulla tammisaarelaiseen L-O Backman 
KB:hen. Toiminnantarkastajana on toiminut Kare Vartiainen ja varalla Reetta Ranne. 
 

 

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 
Julkaistaan vuonna 2016 Vartiaisten Viestejä edellisvuoden tapaan kaksi. Ensimmäisessä numerossa tiedo-
tetaan vuosikokouksesta ja jäsenmaksun suorittamisesta sekä esitetään Vartiaiset ry:n päivitetyt 
yhteystiedot ja tiedot sukuseuran toimihenkilöistä. Valmistaudutaan samaan käytäntöön vuonna 2017. 
 Vuoden 2016 varsinainen sukukokous järjestetään lauantaina 11.6. Raaseporin Tammisaaressa ja sii-
hen liitetään kolmen tunnin laivaristeily Tammisaaren saaristossa. Seuraavan vuoden sukukokouksesta 
päättäminen jätetään hallitukselle. 
 Ylläpidetään sukuseuran erinomaisiksi osoittautuneita verkkosivuja www.vartiaiset.fi. Suvun jäseniä 
aktivoidaan tarkistamaan ja täydentämään Vartiaiset ry:n sukututkimustiedostoja. Laaditaan strategia dna-
tutkimuksen jatkohyödyntämisestä. Jatketaan hyvin edennyttä arkiston järjestämistä. Järvenpäässä olevan 
arkiston uudelleen sijoittamisesta päättäminen jätetään hallitukselle. Osallistutaan Sukuseurojen Keskuslii-
ton toimintaan. 
 Talousarvio vuodelle 2016 perustetaan entisen suuruiseen jäsenmaksuun, 30 € ruokakunnalta. Jäsen-
maksu suunnitellaan pidettäväksi samana ainakin muutaman tulevan vuoden ajan. Erityisesti 
kirjaprojekteihin liittyen pyritään hankkimaan tukirahoituslahjoituksia. 

http://www.vartiaiset.fi/
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DNA-sukututkimuksen jatkoartikkeli Vartiaisten viestiin 

 

Taustaa ja jo tiedettyä 

Alkuvuonna 2014 Vartiaisten sukuseura koordinoi varsin laajan DNA-testauksen eri sukuhaaro-

jen yhteyden selvittämiseksi. Laajan siinä mielessä, että ilahduttavan moni Vartiainen innostui 

testaamisesta ja pääsimme alkuun erittäin nopeasti vapaaehtoisten testattavien kanssa. 

Mielestäni toteutettu tutkimus oli varsin onnistunut: kaikki laaditut testit onnistuivat ja saimme 

kytkettyä ne toisiinsa. Pystyimme siis päättelemään, että testatut sukuhaarat olivat kuin olivatkin 

läheistä sukua toisiinsa ja varovaisestikin arvioiden enintään 600-900 vuotta sitten erkaantuneet 

toisistaan. Oli upeaa kuvitella, että niin monta vuosisataa sitten olisi elänyt todellinen kantaisä 

Vartiainen, josta sitten kaikki olisimme polveutuneet laajaksi Vartiaisen suvuksi. Lisäksi saimme 

selville sen, että Vartiaisten yhteinen isälinja kuuluu päähaploryhmään N joka on saanut alkun-

sa Aasiassa ja kulkeutunut aina Siperiasta asti Karjalan kautta nykyiselle Suomen alueelle. 

Arvioin tuolloin, että Vartiaiset kuuluisivat karjalaiseen alaryhmään. Alaryhmä on saanut alkun-

sa Laatokan alueella ja siitä ovat monet muutkin karjalalaiset ja myös savolaiset suvut lähtöisin. 

Tämän hetken tiedon mukaan voimme olettaa alaryhmän olevan N-Z1941. 

Sukuhaarat, jotka testasimme 2014, olivat: Ilomantsi, Kiuruvesi, Retunen, Riistavesi, Suonen-

joki ja Västinniemi. Geneettinen etäisyys näiden sukuhaarojen välillä meni välille 0…9 ja 

sukuhaarojen keskinäiset etäisyydet olivat maksimissaan 4 niin sanotusta perustajahaplo-

tyypistä. Näin ollen pystyimme toteamaan läheisen sukulaisuuden käytetyllä 67 merkin Y-DNA-

testillä. Vartiaisten Viestiin numero 1/2014 hahmottelin myös alustavan sukupuun eri sukuhaa-

rojen välille, mutta koska se perustui vain yksittäisiin testituloksiin, oli se vain suuntaa-antava 

eikä sitä ole vielä pystytty tarkentamaan. Tarkentamiseen vaadittaisiin testauksen laajentami-

nen 111 merkin testiin, mutta toistaiseksi innostusta ei ole ollut yhtä vapaaehtoista testattavaa 

lukuun ottamatta. 

Ensimmäisten testauksien jälkeen tapahtunutta 

Vaikka ensimmäisiin testauksiin saamamme kiinnostus oli kiitettävää, jäi silti vielä osa tunne-

tuista Vartiaisten sukuhaaroista testaamatta. Saadaksemme tätä varten lisää vapaaehtoisia 

näistä testaamattomista sukuhaaroista, julkaisimme Vartiaisten Viestissäkin ilmoituksen lisätes-

tattavien löytymiseksi. 

Ilahduttavaksi näin lopulta tapahtuikin, josta on kiitettävä paria aktiivista sukuseuralaista, jotka 

löysivät sopivat vapaaehtoiset testattaviksi. Näin ollen saimme mukaan myös Jyrinlahden su-

kuhaaran kahdella testauksella, sekä toisen testaustuloksen Suonenjoen haarasta. Tämän 

lisäksi käyttämäämme Family Tree DNA –palveluun ilmestyi myös toinen testitulos jo meidänkin 

aiemmin testaamastamme Riistaveden sukuhaarasta. Näin ollen sukuhaarojen kattavuus on nyt 

jo varsin hyvä ja koska joistakin sukuhaaroista on jo parikin tulosta, on se tarkentanut tuloksia 

ennestään. 

Voimme siis yhä todeta, että Vartiaisten sukuhaarat ovat erittäin läheistä sukua keskenään, jota 

uusimmat tulokset tukevat edelleen. Aika-arvio sukuhaarojen yhteisestä esi-isästä pitää edel-

leen paikkansa ollen enintään 600-900 vuotta, eikä sukuhaarojen keskinäisiä sukulaisuuksia 

voida vieläkään erotella vaan se tosiaan vaatisi lisää päivityksiä 111 merkin testiin. 
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Ohessa taulukko testeistä sukuhaaroittain ja niiden välisistä geneettisistä etäisyyksistä. 
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Riistavesi I   5 9 5 6 3 3 5 6 6 5 6 

Riistavesi II 5  4 0 3 2 2 0 5 1 0 1 

Ilomantsi 9 4   4 7 6 6 4 9 4 4 5 

Kiuruvesi 5 0 4   3 2 2 0 5 1 0 1 

Retunen 6 3 7 3   3 3 3 6 4 3 4 

Suonenjoki I 3 2 6 2 3   0 2 3 3 2 3 

Suonenjoki II 3 2 6 2 3 0  2 3 3 2 3 

Västinniemi 5 0 4 0 3 2 2   5 1 0 1 

Mattisenlahti 6 5 9 9 5 6 3 5  6 5 6 

Hakkarala 6 1 4 4 1 4 3 1 6   1 2 

Jyrinlahti I 5 0 4 0 3 2 2 0 5 1  1 

Jyrinlahti II 6 1 5 1 4 3 3 1 6 2 1   

 

Tutkimalla tarkemmin, missä kohdin eroavaisuudet ovat, emme pysty tarkemmin sanomaan mi-

kä olisi niin sanottu perustajahaplotyyppi. Se on joko molemmat Suonenjoen (eli Pieksämäen) 

tai sitten toinen Riistaveden, Kiuruveden, Västinniemen ja toisen Jyrinlahden tulokset. Tarkem-

paan arviointiin auttaisi testaustarkkuuden nostamisen 111 merkkiin. 

Mitä seuraavaksi tapahtuu meillä ja muualla? 

Vartiaisten DNA-projekti ei nyt suinkaan ole päättynyt, vaan voimme edelleen testata uusia 

henkilöitä, joiden sukuhaara haluttaisiin kytkeä muihin Vartiaisiin. Esimerkiksi olisi mielenkiin-

toista löytää testattavia vielä uusista sukuhaaroista, joita ei ole pystytty kytkemään muihin 

sukuhaaroihin. Lisäksi nyt jo tehtyä testejä voitaisiin vielä päivittää 111 merkkiin, jolloin voisim-

me tarkentaa sukuhaarojen keskinäisiä kytköksiä ja aika-arvioita niiden erkaantumisesta 

toisistaan. 

Vartiaisten tulokset voidaan toki myös nitoa muihin Suomessa tehtyihin isälinjojen testeihin, joi-

ta löytyy jo useita tuhansia kappaleita. Lähimmistä tuloksista löytyy varsin sekalaisesti erilaisia 

itäsuomalaisia sukunimiä, jotka ovat oletettavasti myös lähtöisin Karjalan suunnalta. Erityisen 

mielenkiintoinen ja läheinen suku on Määttä tai Määttänen, josta on siitäkin tehty useampi DNA-

testi. Määttä-sukuun liittyvät osumat ovat itse asiassa vain hieman kaukaisemmilla etäisyyksillä 

Vartiaisten kanssa, joten sillä täytyy olla todella läheinen yhteys Vartiaisiin. Kyseinen suku on 

ilmeisesti lähtöisin Kainuusta, mutta on myös selvästi karjalaista alaryhmää joka siis on synty-

nyt Laatokan seudulla. 

Ilahduttavasti voidaan nähdä, että moni muukin sukuseura on innostunut DNA-testauksesta ja 

monia savo-karjalaisia sukuja voidaan jatkossa kytkeä toisiinsa ja niin sanottuun isoon kuvaan, 
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joka kertoo jo paljon alueen asuttamisesta. Tässä tapahtuu nyt niin paljon, joten varmasti muu-

taman vuoden päästä olemme jälleen entistäkin viisaampia. 

Muut DNA-testit 

Sukututkimusta hyödyntäviä DNA-testejä on käytännössä kolmea eri tyyppiä: Y-DNA-isälinjan 

testi, mtDNA-äitilinjan testi sekä autosomaali-serkkuustesti. Y-DNA-testiä, joka siis tutkii isältä 

pojalle perittävän Y-kromosomin mutaatioita, on selkeästi eniten käytetty geneettisessä suku-

tutkimuksessa. Yleisimmin käytetty menetelmä on tutkia tunnettuja kromosomin kohtia, joissa 

DNA:n emäksien lukumäärä tiedetään vaihtelevan ja meidänkin tekemässämme tutkimuksessa 

niitä on tutkittu 67 eri paikasta. Tätä kutsutaan STR-testaamiseksi. Yhä enemmän yleistyy myös 

laajempi tutkiminen koko kromosomin osalta, jolloin löytyy yksittäisiä vakiintuneita DNA:n 

emäksien mutaatioita, jotka siirtyvät sukupolvesta toiseen. Tällöin pyritään löytämään isälinjan 

paikka ihmisen suuressa kokonaissukupuussa, eli juurikin haploryhmä ja sen alaryhmät. Tätä 

testausta taas kutsutaan SNP-testaamiseksi. 

MtDNA-testi tutkii mitokondrion DNA:n joka siirtyy aina äidiltä lapselle, jolloin se kertoo nimen-

omaan äitilinjasta. Mitokondrion DNA:ssa mutaatiot tapahtuvat kuitenkin verrattain harvoin ja 

koska mtDNA:n koko on verrattain pieni, sitä voidaan vain harvoin hyödyntää geneettisessä su-

kututkimuksessa. Mutaationopeudet ovat luokkaa sadoista vuosista tuhansiin vuosiin, jolloin 

mtDNA-testitulokset kertovat lähinnä missä päin äitilinja olisi syntynyt ja kulkeutunut Suomeen. 

Autosomaalitesti, joka tunnetaan myös nimellä Family Finder tai serkkuustesti, taas tutkii kohtia 

ihmisen kromosomeista 1-22, eli niin sanotusti sekalinjaisesti. Tämä on erittäin hyvä testi jos 

halutaan löytää läheisiä sukulaisuuksia kaikista sukuhaaroista. Tuloksena testi löytää muita tes-

tattuja ja kuinka paljon yhteistä perimää heidän kanssaan on. Tällöin voidaan antaa arvioita 

serkkuuden läheisyydestä, esimerkiksi 3-4. serkkuus. Geneettisessä sukututkimuksessa usein 

serkkuustestillä onkin suurin anti, sillä sen avulla voidaan löytää yhteisiä sukujuuria jos niitä ei 

perinteisen sukututkimuksen keinoin löydy muutaman sukupolven takaa. 

Geneettisestä sukututkimuksesta tai DNA-tutkimuksesta yleisestä kiinnostuneita varten testaus-

ta harjoittavan yrityksen FamilyTree DNA:n palvelussa on erityisesti suomalaisille olemassa 

oma Suomi DNA –projektinsa, jossa on jo tuhansia jäseniä. Samoin projekti löytyy myös Face-

bookissa aktiivisena keskustelupalstana aiheesta kiinnostuneiden kesken. Eli jos aihe 

kiinnostaa, kannattaa liittyä mukaan! 

Jani Koskinen 21.10.2016 

jani.koskinen@iki.fi 

 

 

Wanhat merkkipäivät - marraskuu 
 

 Marraskuun talvi ei kestä, mutta lokakuun ja joulukuun talvi kestää. Räisälä 
 Jos pyhämiesten ja martin välillä aurinko paistaa sen verran, että kerkiää hevosen satuloimaan, 

niin tulee hyvä vuosi. Kalanti 

 Mitä pikemmin martinpäivän jälkeen tulee suoja, sitä aikaisempi ja suotuisampi kevät tulee. 
Ruovesi 

 Katriinanpäivän aikaan on aina suuret suojat. Lappee 
 Antti joulun aloittaa, tuomas tupaan taluttaa, paha paavo pois sen ajaa. Joutseno 
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MAT KANT EKIJÄ -  MUIST OJA JA  MIET T EIT Ä  
 

Vartiaisten Viestin päätoimittaja ehdotti, että kirjoittaisin matkakertomuksen jostakin matkas tani, 
koska hän tietää, että olen matkustellut paljon. Matkoja lieneekin elämäni aikana kertynyt ene m-
män kuin kymmenissä voidaan laskea, riippuen paljolti myös siitä, mitä matkalla ymmärretään. 
Asiaa hieman kypsyteltyäni ajatukseni alkoivat kuitenkin kulkea kohti hieman yleisempää lähes-
tymistapaa, jolloin annoin kirjoitelmalleni työnimen ”matkustamisen filosofiaa”. Matkantekijä 
otsikon alkuosaksi on muotoutunut viimeisen vuoden aikana Suomen televisiossa pyörineen britt i-
sarjan nimen suomennoksesta. Siinä tehdään aikamatkaa 1900 -luvun ensi vuosikymmenistä pari 
vuosisataa taaksepäin 1700 -luvulle. Fantasia perustunee kelttiläiseen mytologiaan. En ole tehnyt 
tällaisia fantasiamatkoja, mutta itse asiassa pysähtyessäni miettimään matkojani, niistä suurin osa 
on aikamatkoja tai ainakin tämä elementti on mukana – myös sukututkimushan on aikamatkaa 
yrittäessämme paneutua esivanhempiemme elämänvaiheisiin.  

En osaa tehdä eroa, olenko matkalla 
kaukomailla vai kotimaassa tai kestääkö 
matka muutaman tunnin vai kuukausia, 
eivätkä matkoiksi mieltämäni ”matkat” ole 
välttämättä yleisessä kielenkäytössä sellai-
siksi nimettyjä tai esim. kansataloudel-
lisissa laskelmissa tule kirjattua matkai-
luksi. 
 

Kuva: Himalajalla 2013. Ottaa voimille, olemme jo 
korkealla. Happea on vain neljännes siitä mitä meren-

pinnan tasolla. Turvotus kasvoissa johtuu matalasta 
ilmanpaineesta, on vuoristotaudin tapainen oi-
re. Kirjoittaja toinen edestäpäin 

 
Kuva: Tavarankuljetusta ”Himalaya Highwaylla”. Ylöspäin 
menevä mies kantaa selässään ovenkarmeja; alapäin tuleval-

la kantajalla, serpalla, on taakkanaan kolmen turistin 
matkatavarat á 15 kg   
 
 Olen matkalla myös kun teen kesätöitä Tuk-
holman satamassa purkaen brasilialaisia 
kahvisäkkejä laivan ruumasta tai kun opiskelen 
talven Lausannen yliopistossa ranskan kieltä ja 
kulttuuria tai kun poimin sitruunoita kibbutsilla 
Israelissa. Olen yhtälailla matkalla kymmenen 
päivän souturetkellä Pietari Suuren sotalaivan-
mallisella miehistönkuljetusveneellä Laatokan 
pohjoissaaristossa tai jokilaivalla Jeniseillä kuin 
ollessani sisarusteni ja perheittemme kanssa ke-
säisillä laivaretkillä Saimaalla. Olen yhtälailla 
matkalla vaeltaessani Himalajalla kilometrien 
korkeudessa lumisten vuorten keskellä kuin tar-
poessani karpalossa Seitsemisen kansallis-
puistossa lokakuisella Kivinevalla. Olen yhtälailla 
matkalla käyskennellessäni pitkin Honolulun 
rantoja ihaillen trooppisen meren verkkaisesti 
vyöryviä leppeitä maininkeja kuin kiertäessäni 
pitkin syksyisen Katajanokan rantoja ja katsel-



11 

lessani Suomenlahden teräviä vaahto-
päitä. Olen yhtälailla matkalla kun olen 
jäljittämässä kajakilla yhden sukuhaa-
rani 1400 -luvun eräretkien reittiä 
Savon ja Hämeen rajamailla kuin tutus-
tumassa savolaisen kaskitalonpojan 
historiaan Värmlannin suomalaismet-
sissä. Olen yhtälailla matkalla me-
meloessani kumikajakilla Kroatiassa 
Zrmanja -joen putouksilla kuin viikon-
loppuretkellä laskemassa Pohjois-
Pirkanmaan kesäistä tulvajokea. Olen 
yhtälailla matkalla palatessani laivalla 
Alaskasta kohti Vancouveria ja ihailles-
sani Kalliovuorten rannikon mahtavaa 
saaristoa ja komeita valaita kuin päivän 
retkellä Hopealinjan moottorilaivalla 
läpi rauhallisen järvimaiseman Tampe-
reelta Visavuoreen tutustumaan Emil 
Vikströmin ja Kari Suomalaisen muse-
oon 
 

Ylempi kuva: Perinteinen Itä-Aasian vuoristojen 
kantojuhta ja työeläin on jakki, mutta nämä liene-
vät ”nakkeja”, lehmän ja jakin risteymiä. Ovat 

säyseämpiä kuin jakit ja lisäksi viihtyvät alemmis-
sakin korkeuksissa; jakki on kotonaan oikeastaan 
vasta 4000 metrissä. 
 

Alempi kuva: Koskimelontaa kroatialaisittain, 
Zrmanja -joen putouksilla 2014 
 

 Jos loppuun asti mietin käsitettä 
matkantekijä, niin joudun toteamaan, 
että oikeastaanhan koko elämä on mat-
kan tekemistä, ei se edellytä, että lähde-
tään ”matkustamaan”. Jokainen päivä on 
uusi matka. Mieleeni tulee kreikkalainen 500 vuotta eKr. elänyt filosofi Herakleitos, joka totesi, että 
et voi astua kahta kerta samaan virtaan; toisella kerralla sen on jo uusi. Panta rhei, kaikki virtaa, on 
kautta vuositasojen elämään jäänyt iskulause kuvaamaan hänen ajatteluaan. Kun esim. tutussa 
metsässä löydän uuden polun tai kallion tai suuntaan tutussa kaupungissa reittini kadun kautta, 
jota en ole koskaan kulkenut tai huomaan talon kattoprofiilin, johon en ole aikaisemmin kiinnittä-
nyt huomiota, koen että olen matkalla yhtä lailla kuin jos harhailen Katmandun kujilla (ks. 
kansikuva).  
 

IHMINEN ON NOMADI. Olemme kaikki lähteneet neekerinä Afrikasta ja värimme on haalistunut 
porsaanpunaiseksi kymmenien tuhansien vuosien kuluessa, jotta ihomme pystyisi päivätasaajaa 
kalvakkaammassa auringossa tuottamaan ainakin auttavan määrän d-vitamiinia. Miksi esivanhem-
pamme lähtivät liikkeelle? Oliko syy sama kuin tämän päivän massiivisessa kansainvaelluksessa 
Eurooppaan? On jopa ennustettu, että Välimeren ympäristö kuivuu muutamassa vuosikymmenessä 
asuinkelvottomaksi, eikä pysty enää tuottamaan tarvitsemaansa ruokaa; on lähdettävä etsimään 
vihreämpiä laitumia. Luulenpa, että tämä on vasta alkusoittoa: seuraavat vuosikymmenet todista-
nevat ehkä jopa miljardin pakolaisen muuton maapallon kuivuvilta alueilta kosteammille. Toisaalta 
aavistelen, että merkittävä syy ihmisen vaellushaluun on myös lajimme loputon uteliaisuus: mitä-
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hän tuon vuoren, metsän, meren tai aavikon tuolla puolen on. Yhtä kaikki, vaeltaminen näyttää ole-
van ihmisen kohtalo. 
 Maailmakuvassani, hahmottaessani ihmisen elämää eläinlajina, lähden miettimään usein, mitkä 
olivat aikaisempien sukupolvien elämänolosuhteet, tuhansia sukupolvia sitten tai jopa ennen kuin 
esi-isiämme voitiin nimittää nykyihmisiksi. Kannamme geeneissämme ja kulttuurissamme merkke-
jä näistä vaiheista ja kohtaloista. Minun tai meidän suomalaisten ei tarvitse lähteä tänään 
mihinkään pakoon tai hakemaan kelvollisempaa elämää muualta. Melkein mittarilla kuin mittarilla 
mitattuna elämme maailman huippumaassa ihmiselon kannalta. Kun meidän ei ole pakko lähteä, 
toteutamme ikiaikaista geeneihimme lyöttäytynyttä vaellusviettiämme matkustelemalla. Valtavat 
määrät suomalaisia kulkee vuosittain kuka missäkin ympäri maailmaa; ihminen määritellään kuu-
lemma ”köyhäksi”, jos ei pysty kustantamaan itseään ainakin yhdelle ulkomaanmatkalle vuodessa! 
 
OLLA MATKALLA. Matkalle lähdettäessä sillä on tietysti jokin päämäärä, mihin halutaan mennä. 
Silti minusta tuntuu usein, ettei tämä lopulta ole kaikkein tärkeintä, itse matkalla oleminen on me r-
kittävämpää. Nautin erityisesti kiireettömästä matkanteosta junalla, linja-autolla tai laivalla. 
Lentokoneella matkustaminen ei tunnu matkustamiselta lainkaan; sen on vain tehokasta massojen 
teknistä siirtymistä paikasta toiseen. Juna tuudittaa hypnoottiseen raukeuteen tasaisella hytkytyk-
sellään, laivan diesel jympsyttää jossain kaukana alhaalla, bussin moottori hyrrää tasaisesti kuin 
kissa.  
 Kaihoisasti muistelen opiskeluvuosieni junamatkoja Kööpenhaminasta Keski-Eurooppaan, 
useimmin Baseliin tai Pariisiin. Kööpenhaminassa liitettiin tavalliseen junaan oma vaununsa opis-
kelijoille. Lähivuosien haaveeni on tehdä muistelumatka ja kiertää junalla nuoruuteni merkittävät 
paikat ympäri Länsi- ja Etelä-Eurooppaa. Hankin kuukauden eläkeläislipun ja hyppään kyytiin. 
Greyhoundin bussissa taittui 1980 -luvun alussa ainakin 10 000 mailia pitkin Pohjois-Amerikkaa 
Floridasta Kaliforniaan ja Alaskaan. Viime kesänä sain nauttia junasta yötä päivää tuhansien kilo-
metrien verran Helsingistä Siperian keskelle ja siltä Jeniseitä pitkin 2 000 kilometriä jokilaivalla 
kohti Jäämerta Taimyrin niemimaalle. Levollisena voin katsella päiväkaupalla vain tyhjyyttä: taigaa, 
loputtomia soita ja tundraa. 
 
MATKAILUMOTIIVEJANI: RETKEILY JA KULTTUURI. Matkailu ei oikeastaan ole kovin osuva nimi 
kuvamaan perusasennettani ja odotuksiani lähtiessäni reissuun, vaan mieluummin käyttäisin sano-
ja kuten retkeily ja vaeltaminen tai opinto- ja kulttuurimatka. Laskettelumatkalla pääroolissa 
tietenkin on mäenlaskeminen ja jylhät maisemat. Elähdyttäviä kokemuksia on kiitäminen vauhdilla 
alas alppirinnettä ja ihailla majesteettisia vuoria tummansinistä pilvetöntä taivasta vasten. Vuorilla 
tulee joskus vastaan myös ekstreemejä kokemuksia, joista voi jälkeenpäin tarinoida. Olen vuorten 
toisella puolella, kun tuuli yltyy sellaiseksi myrskyksi, ettei meinaa pystyssä pysyä ja hiihtohissejä 
joudutaan sulkemaan. Tai joudun hapuilemaan niin sakeassa sumussa, ettei näkyvyyttä oikeastaan 
ole ja ajaudun rinteen mutkassa hankeen, jossa rämmin suksineni pehmeässä lumessa kainalojani 
myöten.  
 Laskettelumatkoillani pyrin löytämään hiihtokeskuksia, joissa voi retkeillä ja vaeltaa varsinaisen 
laskemisen lisäksi. Kun aamulla lähtee rinnettä ylös hissillä, voi mennä vuorten yli vaikka koko pä i-
vän vain eteenpäin. Puolenpäivän jälkeen käännyn takaisin, jotta illaksi ehdin hotelliin. Pisin rinne, 
johon olen Alpeilla törmännyt, on Sveitsin Davosissa, 21 km. Sitä pitkin voi laskea verkkaisemmin 
ohi lumen alla lepäävien karjamajojen ja läpi vuoristoniittyjen ja -kylien Rinteen ehtii laskemaan 
päivässä vain kaksi kertaa ja kymmenin kilometrein paluumatka tapahtuu junalla. Myös kun olen 
kesäisellä matkalla, kävelen virallisesti järjestetyn ohjelman lisäksi kaupungilla tai luonnossa joka 
päivä helposti 10 – 15 kilometriä. Lähden aamulla ennen aamupalaa tunnin parin retkelle ja illalla 
samoin. Toki on kietovaa retkeillä ja nähdä uusia maisemia, mutta henkisesti kantavinta ja elämä n-
kuvaa eniten rikastuttavaa on mahdollisuus tutustua uusiin kulttuureihin, nähdä paikallista  
elämäntapaa, miten eri tavoin ihmiset elävät ja asennoituvat elämäänsä. Varhaisin oivallus tästä 
teemasta on yhdeltä 1970-luvun puolenvälin kesältä Ranskan Bourgognessa. Olin kuukauden Dijo-
nin kesäyliopistossa vetreyttämässä ranskan taitoani. Viikonloppuisin osallistuin usein erilaisille 
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ulkomaalaisille opiskelijoille järjestetyille retkille. Kerran olimme parinkymmenen kilometrin pa-
tikkamatkalla läpi kylien ja viiniviljelysten. Matkalla vierailimme eräässä varhaiselta keskiajalta 
olevassa linnassa. Retken vetäjä kysyi tauolla osallistujalta, mikä meitä kiinnostaa Bourgognessa ja 
tässä linnassa. Vastasin, että haluan perehtyä siihen, miten Eurooppa muotoutui. Vastaus pulpahti 
suustani spontaanisti, ja se kuulosti varmaan hyvin pohditulta ja mietityltä, mutta en koskaan ollut 
tietoisesti ajatellut näin. Käytän usein myös erilaista kirjallisuutta apuna alueen kulttuuriin ja his-
toriaan perehtymiseksi. Olkoon tästä yksi muutaman vuoden takaiselta laskettelumatkalta 
Pyreneillä, yksi viime talven hiihtomatkalta Pyhätunturilla ja yksi viime kesän laivamatkalta Je-
niseillä.  
 Andorrassa lueskelin illallisen jälkeen hotellin aulasta löytämääni kirjaa ruhtinaskunnan histor i-
asta. Andorran on perustanut Kaarle Suuri 700 -luvulla maurien vastaisessa taistelussa. Se 
muodostui vuosisadoiksi Etelä-Ranskan feodaaliherrojen ja Pyreneitten eteläpuolisen piispaistui-
men kiistakapulaksi. Alue sinänsä oli köyhä, mutta Andorran sola oli merkittävä sotilaallinen ja 
kaupallinen kulkureitti pohjoisesta Iberian niemimaalle. Rauha saatiin lopulta aikaan 1200 -luvulla 
paavin ja Katalonia-Aragonian kuninkaan välityksellä. Ratkaisu oli yhteishallinto kiistelevien osa-
puolten kesken ja sopimus on monien historiallisten mullistusten jälkeen edelleen voimassa. 
Andorran päämiehen virkaa hoitaa vuorovuosin Urgellin kaupungin arkkipiispa ja Ranskan presi-
dentti.  
 Pelkosenniemen Pyhätunturin hotellissa sain käsiini teoksen, jossa kuvataan paikallisia tarinoita 
ja esitellään seudun historiaa. Hykerryttävin kertomus liittyy Huttu-Ukkoon. Yleisradio oli pystyt-
tämässä tunturiin linkkitornia pääjohtaja Eino S. Revon aikana. Torni ei suostunut pysymään 
suorassa. Paikalliset ihmiset tuumivat, että Huttu-Ukko ei taida pitää tornista. Kun pääjohtaja kuuli 
tästä, hän päätti että heitetään läheiseen Huttujärven televisiovastaanotin, niin Huttu -Ukko saa tie-
tää, mitä varten tornia tarvitaan. Sen jälkeen linkkitorni on pysynyt pystyssä!  Kiinnostavaa 
ympäristöoppia on myös se, että tunturin korkeimman kohdan yli on kulkenut perinteinen saame-
laisten ja suomalaisten (lantalaisten) välinen raja (pyhä = ero, raja). Nyt siinä on Pelkosenniemen ja 
Kemijärven kuntien raja.  
 Viimekesäiseen Siperian matkan yhteydessä luin hantinkielellä kirjoittavan kirjailija Jeremie Ai-
pinin kaksi suomennettua kirjaa. Ne ovat riipaisevaa tarinaa Siperian alkupäiskansojen tais telusta 
venäläisen vallan puristuksessa. Toinen kertoo heidän taistelustaan puna-armeijaa vastaan bolse-
vikkivallankumouksen jälkeen; armeija kukisti kapinan verisesti. Toisessa kirjassa kuvataan, miten 
venäläinen öljy- ja kaasutuotanto pyyhkii pois loputkin alkuperäiskansojen kulttuurista Siperian 
kamaralta. Kolmas kirja on Jenisein varrella eläneen venäläisen kirjailijan Viktor Astafjevin. Hän 
kuvaa neuvostoajan jokivarren asukkaiden rankkaa elämää ankaran luonnon ja viranomaisten p u-
ristuksessa. Ohilipuvien kylien ja paikkojen kohdalla mieleen nousee ihmisten kovia kohtaloita: 
noissa tunturilaaksoissa käytiin verisiä taisteluita, tuossa oli Stalinin vankileiri, tuon sivujoen var-
rella käytiin kamppailua olemassaolosta karhun kanssa ... Ei kovin lohdullista luettavaa ja 
muodostaa aikamoisen kontrastin sen seesteisen maiseman kanssa, jonka kesäinen vuolas virta 
tarjoaa silmien eteen.  
 
TEEMAMATKAT. Olen aikuisena pyrkinyt hakeutu-
maan aina mahdollisuuksien mukaan matkoille, 
joilla on jokin kiinnostava aihe ja asiantuntija vetä-
jänä. Pisimmälle teeman idea toteutui viime kesänä 
”Suomalaiset Siperiassa” -matkalla. Se alkoi jo edel-
lisenä syksynä Tampereen Hervannan kirjastossa 
aihetta taustoittavien asiantuntijaluentojen muo-
dossa. Kesäkuussa olimme itse matkalla ja elo-
kuussa teema jatkui Peräseinäjoen siirtolais-
museossa. Sinne on siirretty talo, jonka oli 
rakentanut itselleen tsaarin aikana Siperiaan Oms-
kin seudulle karkotettu pohjalaismies, joka oli 
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häissä tappanut serkkunsa. Teema jatkuu suunnitelman mukaan vielä niin, että matkasta pyritään 
samaan dokumenttifilmi Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlia ajatellen. Kesäkuun matkalla vie-
railimme siperialaisessa Ryzhkovo -nimisessä suomalaiskylässä, joka sijaitsee Omskista toistasataa 
kilometriä länteen päin. (Kuva edellisellä sivulla: Tervetuloa Ryzhkovoon toivotettiin kansanlauluin sekä leipä-, mehu- ja 

hedelmätarjoiluin.) 

Kylän ovat perustaneet 1800-luvulla Inkeriin muuttaneet 
suomalaistalonpojat, jotka eivät suostuneet maaorjuuteen. 
Rangaistuksena kapinoinnista tilanherraansa vastaan heidät 
karkotettiin Siperiaan. Myöhemmin sinne muutti tai siirrettiin 
virolaisia ja myös suoraan Suomesta tuli ihmisiä vapaaehtoi-
sesti paremman viljelymaan toivossa. Kylä jakautuu kahtia, 
toinen puolikas on latvialaisten asuttama. Neuvostoaikana 
molemmilla oli omat kolhoosinsa, jotka nyt ovat täysin rap-
peutuneet. Kylä elää kituuttaa lähinnä eläkeläisten varassa. 
Vesitorni vielä toimii vaikka ulkonäön perusteella ei heti us-
koisi, koulu on vielä olemassa ja siellä muutamia lapsiakin. 
Viiden tuhannen lehmän navetasta sen sijaan on jäljellä vain 
pelkät betoniset seinä- ja kattopilarit. Kylässä oli vielä suomea 
– tosin vanhaa – hyvin puhuvia vanhuksia. 
 
Kuva: Karkotetun Matti Unkurin talo Siperiassa ja uudelleen pystytettynä, 
kengitettynä ja kunnostettuna Peräseinäjoen siirtolaismuseossa; kuva tuvan 

seinällä. 

 
 Tutustuimme kylän hautausmaahan, jonka hautakivistä ja -risteistä löytyi lukuisia suomalaisni-
miä, samoin kuin Suuressa Isänmaallisessa Sodassa kaatuneiden muistomerkistä. Palatessamme 
hautausmaalta takaisin kohti kylää, vanha virolaismies nappasi meistä kolme matkalaista Ladaansa 
haluten näyttää kylän maisemia laajemmin. Hän pysäytti autonsa tielle kahden talon väliin ja sanoi, 
että tässä kulkee suomalaisen ja latvialaisen asutuksen raja. Sen näkee siitä, että tästä eteenpäin 
talot on rakennettu tiiviisti toistensa viereen, suomalaispuolella ne sen sijaan ovat etäällä toisis-
taan. Olin asiaa jo mielessäni ihmetellyt matkalla hautausmaalle. Kummastelin, että onpa kylä 
venäläisittäin väljästi rakennettu. Mieleeni tuli vuosikymmen sitten lukemani kulttuuri-
antropologian tohtorin artikkeli. Hän kuvasi, miten suomalaisten luonteenlaatu on vuosituhansien 
kuluessa syntynyt. Suomalaiset elivät Luoteis-Venäjällä metsästys- ja kalastuskulttuurin piirissä. 
Kun maanviljelyyn siirtyneet slaavit levittäytyivät kohti luodetta, suomensukuiset halusivat väistyä 
meluisten slaavien tiestä pois. Hämmästyttävästi tämä mentaliteetti, halu olla itsellinen ja pysyä 
omissa oloissaan, näkyy myös keskelle Siperiaa rakennetussa suomalaiskylässä. 
 Monesti matkan vetäjä on akateemisesti asiaan perehtynyt, mutta oppiarvoista riippumatta 
oleellisinta on että hän on asiaansa vihkiytynyt. Touko-huhtikuussa olen ollut muutamia kertoja 
arkeologisilla tutustumismatkoilla Italiassa. Vetäjänä toimii historian tohtori, joka on tehnyt väi-
töskirjansa etruskien rakennuskulttuurista. Kannaksella ja Baltiassa sotahistoriallisilla retkillä on 
vetäjänä toiminut sotahistorian dosentti. Pyhiinvaellusretkellä Apostoli Jaakobin haudalle Espanjan 
Galitsiaan oppaana oli kulttuurihistorian tohtori ja paavin taiteellisena neuvonantajana toiminut 
suomalaisnainen, joka oli perustanut matkatoimiston Italiaan. Matkasta riippuen vetäjän oleellisin 
asiantuntemus ei ole aina niinkään opillista kuin taidollista: melontaretkellä vetäjänä on hyvä olla 
taitava koskenlaskija tai vuoristossa vuoristo-olosuhteet hallitseva retkeilijä. Matkojeni järjestäjinä 
on usein pienet erikoistuneet matkatoimistot, muutaman innostuneen kaverin tai jopa yhden ihmi-
sen vetämät tai järjestöt kuten yliopiston Alumnit, maan ystävyysseura, luonnonsuojelujärjestö, 
sukuseura tai kirkollinen taho. 
 

Tapio Vartiainen 
(Matkantekijän muistot ja mietteet jatkuvat vielä seuraavassa Vartiaisten Viestissä  1-2017.) 
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Vartiaisten  Viikarit  

Jokaisella sanalla on kaksi selitystä, mutta vastausriville tulee vain yksi sana. Kun sanat ovat oikeassa 

järjestyksessä, muodostuu yhdelle pystyriville tuttu sukuseuranimi monikossa. Muille pystyriveille ei 

muodostu järkeviä sanoja. Vaakarivien sanat ovat eripituiset ja ne alkavat ja loppuvat eri ruuduissa. 

Selitykset: 

1) likimääräinen tai mies + happi 

2) urheilukengät tai ”korkeakorkoiset” 

3) kukka tai silmässä 

4) pala + kalium tai osavaltio 

5) tosite tai väsynyt 

6) jonkinlainen tai avustava 

7) nokareet tai ”juhlat” 

8) ura + I  tai vuoristo 

9) avaimessa tai este 

10) esim. sääressä + tantaali tai lakaisee 

==============================================================================================================================

Sukuviestilehden sukulapas-
kilpailun tulokset 

 
Emme tiedä, ottiko kukaan Vartiaisista osaa ko. 
kilpailuun. Ainakaan tuloksissa ei tuttuja nimiä 
mainittu.  
 Raati valitsi ylivoimaiseksi voittajaksi Leena 
Vatasen neulomat Vatas-kintaat, jotka olivat 
raadin mielestä kuin moderni taideteos. Raati 
kuvaili voittolapasia raikkaiksi ja visuaalisesti 
tasapainoisiksi. Käsialaa kehuttiin ja tekninen 
toteutus oli laadukasta. Lapaset oli toteutettu 
tekniikalla, joka oli erityisen tarkoituksenmu-
kainen lapasiin. Lapasten sukutarina oli huo-
mioitu tyylikkäästi. 
 Raati jakoi myös kaksi kunniamainintaa.  
Toisen kunniamaininnoista sai Marjatta Talvi-
tien Laurentius-suvun lapaset: “Kannoista 
nousee uudet versot.” Lapasten teknistä toteu-
tusta kehuttiin ja niiden toteutus on myös 
nuoremmille neulojille helppo.  
 Toisen kunnianmaininnoista sai Ilona Fris-
kin neulomat Nyyssösten sukuseuran lapaset. 
Raadin mielestä lapasissa oli käytetty hienosti 
kahta eri väriä, jolloin syntyi rauhallinen ja ta-
sapainoinen vaikutelma. Lapasten mallia on 
kohtuullisen helppo työstää ja lapasten taustalla 
oleva tarina oli mielenkiintoinen. 

Kirjoituskilpailu aiheesta 

”Vartiaiset ja musiikki” 
 

Vartiaisissa on tunnetusti paljon joko musiikin 
ammattilaisia tai sitten vain muuten musikaali-
sia henkilöitä. Siksi julistamme nyt kirjoitus-
kilpailun. Kerro meille itsestäsi, vanhemmistasi, 
sisaruksistasi tai mummista, vaarista, serkuista, 
tuttavista – kenestä tahansa, joka liittyy Varti-
aisten sukuun ja musiikkiin. 
 
Lähetä meille kirjoituksesi 10.4.2017 mennessä 
tavallisessa kirjeessä osoitteeseen Vartiaiset ry, 
c/o Antti Vartiainen, Koivuniemenkatu 5 A 4, 
10600 Tammisaari.  
 
Liitä mukaan suljettu kirjekuori, jossa ovat yh-
teystietosi ja kuoren päällä nimimerkki, jolla 
osallistut. Henkilötiedot katsotaan vasta kilpai-
lun ratkettua. 
 
Palkintoraati, johon kuuluvat puheenjohtajan 
lisäksi kaksi muuta hallituksen jäsentä ja lehden 
päätoimittaja arvioi kirjoitukset. Palkintoina on 
musiikkiaiheisia kirjoja. Parhaat kirjoitukset 
julkaistaan Vartiaisten Viestissä. 
 
Onnea osallistujille jo etukäteen! 
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