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

In  Memo riam  
 
Meidät tavoitti huhtikuussa Heikki Kantolan 

lähettämä yllättävä suruviesti, yllättävä Ilmari 

Wartiaisen korkeasta iästä huolimatta, sillä 

jotenkin aina tuntui, että hän on "ikuinen". 

 

Ilmari Wartiainen kuoli 23.4. Päijät-Hämeen 
Keskussairaalassa 96-vuoden ikäisenä. Hän sai 

neljä päivää aikaisemmin yöllä kotonaan äkil-

lisen ruokatorven repeämän ja leikkauksen jäl-

keen voimat hupenivat vähitellen. Aktiivinen ja 

vireä elämä päättyi näin yllättävästi. Valtameri-
purjehtija ja sotiemme veteraani on saanut levon. 

Ilmarin siunaustilaisuus pidettiin 7.5. Heinolan 

seurakunnan kappelissa. 
 
 

SYN TYM ÄPÄ IV IÄ  
 
90 vuotta täyttää 8.6.09 insinööri  
Per-Olof Nisén Helsingin Munkkiniemessä. Hän kuuluu 
puolisonsa Anna-Liisa Nisénin kautta Riistaveden 
sukuhaaraan. 

Parhaimmat onnittelumme! 
 
 

Ystäväpalsta  
  

Vuodet vierii, ikä karttuu, 
kymmeniä juhlitaan,  
määrää sopii arvella, 
taidolla kun vanhetaan. 

  
Pikkuveljeään Jormaa, joka täyttää pyöreitä vuosia 
9.7.09 lämpimästi onnittelee Martti.   
 

Jorma asuu puolisonsa Tuulikin kanssa Helsingin 
Itäkeskuksessa. 
 
 

Sivulla 7 on tarina erilaisella tavalla sukuun 
liittymisestä. Kuvateksti kertoo jo paljon: 
 

"Ensimmäinen kuva meistä kolmihenkisenä perheenä: 

Tiina, Tero ja Benedict Seppälä lastenkodissa Mani-

lassa heti luovutustilanteen jälkeen." 
 
 

KANSIKUVA 
Kesäjuhlapaikkamme IsoValkeinen ilmakuvassa. Lisää 
kesäjuhlasta tässä lehdessä. 

L ehd i s t ä  l e i ka t t ua  
(Koillis-Savo 23.3.2009) 

 

Elsa Vartiaisen testamenttirahaston toiminta 

 

Kaavin seurakunnan kirkkovaltuusto on Elsa Vartiaisen 

testamentin pohjalta luonut Elsa Vartiaisen testamentti-

säännöt. Kaavin seurakunta toteuttaa Elsa Vartiaisen 

viimeistä tahtoa testamentin mukaisesti. Testamentin 

varoilla järjestetään yksinäisille vanhuksille virkistys-

toimintaa. Kirkkovaltuusto on hyväksynyt budjetin vuodelle 

2009, budjetin suuruus on 37 000 euroa. testamentin varoja 

ei ole tarkoitettu sosiaaliseen tai yhteiskunnalliseen apuun, 

vaan nimenomaan seurakunnan järjestämään tai tukemaan 

virkistystoimintaan. 

 Elsan kerho kokoontuu noin kerran kuukaudessa 

seurakuntakodissa, kerhon toiminta on tarkoitettu vanhuk-

sille. Palvelutaloissa asuvia vanhuksia kuljetetaan kerhoon 

vapaaehtoistyöntekijöiden avustuksella. Kerhossa tarjoam-

me vanhuksille hengellistä ohjelmaa, viriketoimintaa ja 

ilmaisen aterian. Monelle vanhukselle lämmin ateria ja 

yhdessäolo antavat elämäntilanteeseen virkistystä ja iloa. 

 Elsa Vartiaisen testamenttirahastosta voidaan myön-

tää vanhuksille kuljetusseteleitä taksikyyteihin. Kuljetus-

setelit ovat tarkoitettu kirkkokuljetuksiin, Elsan kerhoon, 

seuroihin, musiikkitilaisuuksiin tai yleensä seurakuntamme 

järjestämään toimintaan. Vanhukset maksavat kuljetus-

seteleistä omavastuun taksille. Omavastuu kirkonkyläläisille 

on yksi euro yhdensuuntaiseen matkaan henkilöä kohden, 

sivukylien asukkaille 2,50 euroa. Kaavin seurakunnan 

diakonissa myöntää kuljetussetelin. 

 Maarianvaarassa aloitetaan Elsa Vartiaisen testament-

tirahaston ylläpitämä virikekerho. Kerhossa pääpaino on 

hengellisellä ohjelmalla, yhdessäololla ja vanhuksia kiinnos-

tavilla teemoilla. 

 Palveluasunnoissa asuvien vanhusten luona aloitetaan 

diakonissan ja vapaaehtoistyöntekijöiden voimin tervehdys-

käynnit, ulkoiluttamiset, lauluhetket jne. 

 Kesällä järjestetään testamenttirahaston varoilla 

kolmen vuorokauden pituinen vanhusten leiri Niemen leiri-

keskuksessa. Leiristä peritään nimellinen omavastuu. Ikään-

tyneille omaishoitajille järjestetään syksyllä virkistysleiri. 

 Elsa Vartiaisen testamenttirahastosta voidaan myön-

tää taloudellista apua erilaisten apuvälineiden hankkimiseen 

(esimerkiksi näön, kuulon ja liikkumisen apuvälineisiin) tai 

kuntoutukseen. 

 Diakonissa kerää vuoden aikana vanhusten kokemuk-

sia ja mielipiteitä Elsa Vartiaisen testamenttirahaston yllä-

pitämästä toiminnasta. Toimintaa halutaan kehittää niin, että 

mahdollisimman moni vanhus saa testamenttirahaston kautta 

iloa ja virkistystä elämään. 
 
Elsa Vartiainen kuului Västinniemen sukuhaaraan. 
Lehtileikkeen lähetti Jouni Kainulainen 
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Haaveilin ja kuljin keskustan Albertinkadun, Kalevankadun, Bulevardin, 
Lönnrotinkadun ja Fredrikinkadun kortteleista kohti hotelli Tornia ja muistelin 

aikaa entistä, joka ei koskaan palaa. Mentiin niin pitkälle, että osa kortteleista 
purettiin vastapäätä vanhaa oopperarakennusta.  
 

 Näitä katuja pitkin vaelsin juuriani etsien. Näiltä kaduilta nimittäin 
haravoitiin nuoria opiskelijoita, Vartiaisen nimen kantajia sukukokoukseen  
v. 1949 houkuttimena hotellin peilisalit ja filmitähdet. Halusin tietää, miten minä 

liityn nimeni kautta Vartiaisten sukuun.  
 

 Mikä sai nuoren opiskelijan menemään tällaiseen tilaisuuteen, vahingossa 
ehkä. Olin 25-vuotias nuori teekkari, jota tuskin tarvitsi kovasti houkutella, 
pääasia oli, että menoa riitti! Olihan siellä Toini Vartiainen, silloinen kuuluisa 

filmitähti sekä tieteen tekoon syventyneet kansanparantajat.  
 

 Polku itäisestä Suomesta maaseudulta kohti Helsinkiä pätevien voimien 
organisoimana. Näin synnytettiin järjestäytynyt toiminta, joka on elänyt ja 
kehittynyt nykyisiin 60 vuoden mittasuhteisiin. 

 
 
 

Osmo O. E. Vartiainen 
Sukuseuran esimies  

vuosina 1989-1993 
perustajajäsen 

Kaavin Jyrinlahden haara 
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VARTIAISTEN KESÄJUHLA KUOPIOSSA 
18. – 19.7.2009   

SUKUSEURA 60 VUOTTA 
 

 

Lauantaina 18.7.  

 

Tilaisuus alkaa klo 16.00 lipunnostolla hotellin pihalla ja esimiehen lyhyellä tervehdyspuheella.  

 

 Esimies esittelee sukuhaarojen tunnistamisen, joka on tarkoitettu myös bongauskilpailuksi 

lapsille. Jokainen saa rintaansa tarran, johon kirjoittaa nimensä ja mikäli tietää, sukuhaaransa. 

Kokoushuoneen lähellä on myyntipöytä ja Martti Vartiainen tietokoneineen ja suku-

tutkimusohjelmineen avustamassa. 
 

Klo 17 juhlaesitelmä Isovalkeinen salissa. Esitelmän pitää professori Terttu Vartiainen aiheena 

”Kuopio – korkeatasoisen tutkimuksen ja koulutuksen kaupunki”. Esitelmän ajaksi vasta-

päisessä salissa on lapsille järjestetty tekemistä. 

 

Iltatilaisuus alkaa klo 18.00 juhlasalissa: 

- tervetulomalja ja maljapuhe 

- kanteletaiteilija Jenni Vartiainen, jonka 50-vuotisjuhlissa mukana olleet hyvin 

muistavat ”pienenä kanteleensoittajana”, esiintyy 

- alkupalat seisovasta pöydästä 

- Sukuseurojen keskusliiton tervehdys ja muut huomionosoitukset 

- Antti Vartiainen kertoo lyhyesti sukuseuran historiasta 

- lämmin ruoka ja jälkiruoka 

- kahvin aikana saamme nauttia lisää Jenni Vartiaisen soittoa 

- Esko Hartikainen kertoo Kuikka Koposesta, savolaisesta "silmänkääntäjästä" 

- vapaa sana ja sukuhaarajuttuja 

- yhteislaulua ja viihtymistä 

 

Juhlaillallisen hinta on aikuisilta 34 € ja 5 - 14-vuotiailta lapsilta 17 €, 4-vuotiaista ja sitä nuorem-

mista ei peritä maksua. Illallismaksu sisältää Bertta Räsäsen Ruokarämpsyn ja kuohuviini- tai 

Pommaclasillisen ja kotijuomat (maito, piimä, vesi, kalja).  
 

Koska pitopöytä valmistetaan vain meitä varten pitää sitova ilmoittautuminen tehdä viimeistään 

9.7.2009 Kristiina Koskivaaralle, puhelin (09) 452 4247 tai 050 344 4861. Postiosoite: Mannerheimintie 

43 B 26, 00250 HELSINKI. E-mail: kristiina.koskivaara@nic.fi 
 

Vapaaehtoisia voimia tarvittaisiin erilaisissa tehtävissä mm. lasten ohjelman vuorottelijoina. 

Kristiina Koskivaaralle voi kertoa halustaan auttaa samalla, kun ilmoittautuu juhlaan. 

 

Sunnuntai 19.7. 
 

Aamiaisen jälkeen n. klo 9. kokoonnutaan Isovalkeinen saliin keskustelemaan Vartiaiset ry:n 

tulevaisuudesta; samanaikaisesti lapsille pelejä ja kilpailuja.  
 

Klo 11.00 osa juhlaväestä valmistautuu lähtemään Kuopion satamaan tutustumaan Suomen ainoaan 

puurunkoiseen höyrylaivaan sen kapteenin ja omistajan, sukuseuramme jäsenen Klaus Rantapuun 

johdolla. Samaan aikaan toinen osa lähtee vierailemaan Riistaveden Vartialaan. Vanhaa sukutilaa 

esittelee sen emäntä diakoni Leena Vartiainen. Hänen johdollaan käydään myös kunniakäynnillä 

Riistaveden vanhalla hautausmaalla, missä on monen Vartiaisen viimeinen leposija. 

mailto:kristiina.koskivaara@nic.fi
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VARTIAINEN SOCIETY 60 YEARS 
A FAMILY REUNION IN KUOPIO 18.-19. JULY 2009 

at Hotel IsoValkeinen 
 

PROGRAM  

 

Saturday 18
th

 July  

 

16.00 The flag will be raised in the hotel courtyard and the welcome by Kristiina Koskivaara, the 

president of the society.  

 

17.00  Keynote speech "Kuopio - City of high quality research and education" by professor Terttu 

Vartiainen at the Isovalkeinen -room  

 

18.00 Dinner Party at the Ballroom  

 

Welcome speech by Kristiina Koskivaara, Kantele-music by Jenni Vartiainen, a short history of 

Vartiainen society by Antti Vartiainen, the former president of the society, Esko Hartikainen tells 

about Kuikka Koponen, a famous folk magician from Savo, free speeches, singalong etc.  

 

Sunday 19
th

 July 

 

9.00 After breakfast: discussions of the future of the Vartiainen society at the Isovalkeinen -room 

 

11.00  Half of the participants will visit the last wood framed steamship; Klaus Rantapuu, the 

captain and the owner of the ship, also member of our society, will present his steamship.  

 

 The other half of the participants will take a tour to Riistavesi at Vartiala´s old family farm - 

the lady of the house Leena Vartiainen is our guide. She will also take us to the old cemetery 

of Riistavesi to pay respect to the members of Vartiainen family who rest there.  

 

Price of the dinner is 34 € (children 5 to 14 years 17 €).   
 

Quality Hotel IsoValkeinen is a cosy, one story hotel by a small lake 5 km from the centre of 

Kuopio. Kuopio airport 13 km, railway station 5 km and a highway no 5 guarantee excellent traffic 

connections. Large parking area. Double room 40 €/person/night. Family room 80 €/night incl. one 

extra bed (2 adults + 1-2 children under 14 years). Price includes: buffet breakfast, free admission to 

the dancing restaurant, Vat. 

 

Room reservations directly to IsoValkeinen not later than 6.7.2009: 

 

Telephone +358 17 5396 100 

Sales office +358 17 5396 501 

Telefax +358 17 5396 555  

Email: sales@isovalkeinen.com 

 

Binding registrations for dinner not later than 9.7.2009: 

 

Kristiina Koskivaara, phone +358 9 452 4247 or +358 50 344 4861.  

Address: Mannerheimintie 43 B 26, 00250 HELSINKI. E-mail: kristiina.koskivaara@nic.fi 
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INFOPAKETTI: 
 

Kuopioon on hyvät ja monipuoliset liikenneyhteydet niin maanteitä ja rautateitä pitkin kuin myös 

lento- ja vesiliikenteen osalta. Helsingistä Lappiin kulkeva Valtatie 5 on alueen pääkulkuväylä. 

Helsingistä Kuopioon etäisyyttä kertyy 400 km. Lentomatka pääkaupungista Rissalan lentokentälle 

Kuopioon kestää vain 45 minuuttia. Rautatieyhteydet ovat hyvät sekä Helsingistä, Tampere-Turku 

suunnasta kuin myös idästä Joensuusta ja pohjoisen Oulusta.  

 

Quality Hotel IsoValkeinen on viihtyisä, rivitalotyyppinen hotelli, joka sijaitsee idyllisellä paikalla 

lammen rannalla 10 minuutin automatkan päässä Kuopion torilta, valtatie 5:n varrelta 5 km Kuopion 

keskustasta pohjoiseen. Rautatieasemalta on 3,8 km IsoValkeiseen viitostietä pitkin 

 

 
Quality Hotel IsoValkeinen 
Majaniementie 2 
Päiväranta, 
70420 Kuopio 

 

Vaihde (017) 5396 100 
Myynti (017) 5396 501 
Telefax (017) 5396 555 
Email:sales@isovalkeinen.com 
 

 

Hotelli IsoValkeiseen on tehty ennakkovaraus 20 huoneesta. Perhehuoneita on rajallinen määrä, joten 

varaus kannattaa tehdä mahdollisimman pian. Hotelliyön hinta 2 h huoneessa on 40 € hengeltä 

sisältäen aamiaisen noutopöydästä. Perhehuoneen kokonaishinta on 80 € sisältäen aamiaiset. 

Perhehuoneeseen mahtuu 2 aikuista ja 2 alle 14-vuotiasta lasta.  

 

HUONEVARAUKSET SUORAAN ISOVALKEISEEN VIIMEISTÄÄN 3.7.2009. 

 

 

 

Ruokarämpsy koko 

komeudessaan 
 

Buffet dinner table 

in full grandeur 
 

 

© IsoValkeinen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisäys netistä leikattuun Vartiaisten Viesti 1 – 2009:  
Saamamme nettileike oli valitettavasti puutteellinen, sillä Hannes Vartiainen ja Pekka 
Veikkolainen saivat todellisuudessa Tampereen elokuvajuhlien arvokkaimman Risto Jarva 
palkinnon kokeellisesta dokumentistaan Hanasaari A. Tuomaristo kuvaili sitä huolellisesti 
luoduksi, mielikuvitukselliseksi ja kauniiksi teokseksi, joka kasvaa tuhosta ja kaaoksesta. 
Hannes on valmistunut ohjaajaksi Stadiasta.          Täydennyksen uutiseen lähetti Tapio Vartiainen. 
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Sukuun adoptoitu 

 

 

Lapsiperheeksi tuleminen ulkomaisen adoption kautta on näin 

jälkikäteen ajateltuna pitkä ja kivinen tie kuljettavaksi. Kun vertaa 

normaaliin 9 kuukauden odotukseen, koko prosessiin meiltä meni 

kolme vuotta. Ensin käydään vuosi adoptioneuvontaa, jossa 

selvitetään hakijoiden taustat sekä halukkuus ja soveltuvuus 

vanhemmiksi. Neuvontaan sisältyy useita käyntejä sosiaali-

työntekijän luona ja myös kotikäynti sekä neuvonnan päätteeksi 

valmistuva kirjallinen kotiselvitys, jossa vanhempien taustat on 

kerrottu. Sitten anotaan lupaa kansainväliseen adoptioon sosiaali- ja 

terveysministeriön alaiselta adoptiolautakunnalta, jonka käsittelyä 

saa odotella useamman kuukauden. Jos luvan saa, niin prosessi 

etenee varsinaisen hakemuksen kokoamisvaiheeseen, jossa juostaan lääkärillä, maistraatissa, psykologilla, 

pastorin luona ja monessa muussakin paikassa koko julmetun paperi- ja lausuntonipun kasaan saamiseksi. 

Vielä pitää muistaa ottaa edustavia valokuvia itsestään ja lähisuvusta ennen papereiden kääntämistä 

englanniksi ja laillistamista maistraatissa. Helpotuksen huokaus oli syvä, kun saimme hakemusnipun vihdoin 

lähtemään kohti Filippiinejä: nyt olemme tehneet kaiken voitavamme, emmekä voi muuta kuin tyytyä 

odottamaan, miten meidän hakemusnippuamme siellä päässä käsitellään. 

 Lapsiesitys, niin kuin tietoa meille ehdotetusta lapsesta kutsutaan, saatiin noin vuoden kuluttua siitä kun 

hakemuksemme oli lähtenyt Suomesta Filippiineille. Kuva pienestä hymyilevästä pojasta ja hänen siihen asti 

eletyn elämänsä terveys- ja taustatiedot saapuivat postissa marraskuussa 2008. Töihin alkoi jo olla vaikea 

keskittyä, kun ajatukset alkoivat kierrellä meitä Manilassa odottavan pienokaisen ja tulevan hakumatkan 

ympärillä.  

 Matkustimme tammikuussa 2009 Manilaan hakumatkalle sekavin miettein. Mitäköhän tästä vanhem-

muudesta oikein tulee ja mitenköhän poika meihin suhtautuu? Entäpä suku, miten he ottavat uuden tulokkaan 

vastaan? Kaikenlaisia kysymyksiä pyöri mielessä. Manila ei ole mikään kaunis kaupunki. Siellä on tällaisen 

korven kasvatin mieleen liikaa ihmisiä, autoja, meteliä ja saastetta. Onneksi onnistuimme välttymään 

ikävyyksiltä ja sairauksilta, joihin törmäämisen mahdollisuus olisi voinut olla erittäin suuri. Filippiineillä eri 

kansan osien tuloerot ovat huimat ja sen näkee helposti myös Manilan katukuvassa. Siellä tunsi itsensä todella 

hyväosaiseksi. 

 Parin päivän levon jälkeen haimme pojan lastenkodista Quezon Citystä, Manilan pohjoisosista. 

Lastenkoti oli vanha, mutta siisti. Lapsia oli laitoksessa kaikkiaan noin 80 ja he olivat hyvin eri ikäisiä. 

Nuorimmat olivat vastasyntyneitä vauvoja. Benedict asusti noin 15-20 vaippaikäisen lapsen kanssa samassa 

makuusalissa, jonka toisesta päässä oli aidalla erotettu leikkitila. Kaikesta näki, että lapsista pidettiin 

niukkuudesta huolimatta hyvää huolta. Poika oli ensi tapaamisella vakava ja hiljainen, mutta luotti ja turvasi 

meihin alusta asti. Se teki tutustumisestamme varmasti paljon helpompaa, kuin jos hän olisi aluksi vaikkapa 

pelännyt meitä. Olimmehan me jo ihan eri näköisiä ihmisiä, kuin joita hän oli aiemmin elämässään tottunut 

näkemään, joten sekään ei olisi ollut mikään ihme. Taksimatka oli tosi pelottava ja sellaiseksi osoittautui moni 

muukin asia, kun päästiin hotellille aloittamaan yhteistä taivaltamme kolmihenkisenä perheenä. Pikkuhiljaa 

kuitenkin poika rohkaistui kokeilemaan uusia asioita ja me saimme uusina vanhempina olla todistamassa 

uskomatonta urheutta. Pienestä vakavasta pojasta alkoi pikkuhiljaa kuoriutua iloinen, vilkas ja touhukas pieni 

miehenalku.  

 Yhteydet muuhun sukuun otettiin jo heti ensimmäisenä päivänä hotellilta Skype-puhelulla netin kautta. 

Näin saatiin mummot ja serkut heti kätevästi mukaan ihmettelemään uuden perheenjäsenemme touhuja. 

Ensimmäisiä suomenkielisiä sanoja toisteltiin myös jo heti ensimmäisenä iltana. Yksi ensimmäisistä oli 

Skype-puhelun aikana opittu ”mummo”. Ja molemmat mummot olivat heti täysin myytyjä!  

 Kun päädyimme kutakuinkin kolme vuotta sitten aloittamaan adoptioprosessin tuloksettomien 

lapsettomuushoitojen päätteeksi, emme varmasti osanneet odottaa kaikkea sitä, mitä prosessi on meille eteen 

heittänyt. Nyt ollaan kuitenkin päästy pitkän odotuksen jälkeen siihen pisteeseen, että lähes 2 -vuotias 

Benedict -poika on vihdoinkin turvallisesti ja terveenä kotona Joutsassa. Ja sukuunkin hän on sujahtanut 

oikein sujuvasti.  

 

Kirjoitti: Tiina Seppälä (os. Partanen), Joutsa 

Äidin äitini oli Johanna Vilhelmiina Pennanen (os.Vartiainen), Kiuruveden haara 
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