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

Palstalla kerrotaan myös sukuseuran kuulumisia ja tiedotuksia. 
 

 
 

MUISTOKIRJOITUS 
 

Toukokuussa juuri, kun luonto oli puhkeamassa kesään, 

tavoitti meidät järkyttävä suru-uutinen Marko 

Vartiaisen, sukuseuramme hallituksen nuorimman 

jäsenen, äkillisestä menehtymisestä 17.5.2011.  

 Muistamme kansikuvan lehtemme numerosta 

4/2010, jossa onnellisesti hymyilevä Marko pitää 

sylissään puolen vuoden ikäistä iloista Helmi-tytärtään 

yhdistyksemme vuosikokouksessa. 

 Marko osallistui Heli-vaimonsa kanssa myös 

edellisenä vuonna Vartiaisten syysparlamenttiin, jossa 

hän kertoi työstään esitelmäsarjassamme ”Vartiaisia 

työnsä ääressä”. Tuosta tilaisuudesta taltioituivat 

lehtemme 4/2009 kansisivulle mukana olleet Markon 

vanhemmat lapset Jenny ja Leo. Marko valittiin tässä 

tilaisuudessa uutena jäsenenä Vartiaiset ry:n halli-

tukseen. 

 Uuden hallituksenjäsenen kirjoitus ”Kevättä 

ilmassa” lehdessämme 2/2010 kiinnitti muun muassa 

lapsen kasvamisen hyötysuhteen hauskan ja oma-

peräisen laskemistavan vuoksi lukijoissamme mielen-

kiintoa. 

 Marko edusti kaipaamaamme nuorta ja virkistävää 

perhekeskeistä tuulahdusta sukuseuramme johdossa. 

Hänen ennenaikainen poismenonsa onkin suuri mene-

tys Vartiaiset ry:lle.  

 Murhemielin otamme osaa Markon perheen ja 

läheisten suureen suruun. 

 Marko Vartiainen oli syntynyt 12.9.1970 Outo-

kummussa ja päässyt ylioppilaaksi Nikkarin Lukiosta 

Keravalla vuonna 1989. Kauppatieteiden maisteriksi 

hän valmistui Helsingin Kauppakorkeakoulusta vuonna 

1993 pääaineenaan kansainvälinen kansantalous ja 

sivuaineenaan rahoitusteoria. Toimittuaan lyhyen ajan 

Suomen Nyrkkeilyliiton toimitusjohtajana hän aloitti 

vuonna 1994 menestyksellisen uransa rahoitus- ja 

sijoitusalalla toimien ensin dealerina OKO Treasuryssa 

sitten vuosina 1995 - 1997 chief dealerina Kemira 

Financessa ja tämän jälkeen sijoitusjohtajana Alfred 

Bergin Omaisuudenhoitoyhtiössä. 

Antti Vartiainen 
_____________________________________________________________ 

 

KANSIKUVA 
Olavi Vartiainen viljapellolla kotitilallaan Heiska-
lassa.  
Kuva liittyy Anne Kettusen kirjoitukseen s. 4 - 5. 

 

In memoriam Olavi Vartiainen 
 
Sulo Olavi Vartiainen kuoli 89-
vuotiaan 7. maaliskuuta 2011 
Kuopiossa. Hän syntyi Säynei-
sen Heiskalassa 23.11.1921 
Antti ja Anna Vartiaisen 10 –
lapsiseen perheeseen ja solmi 
avioliiton Aino Järvelän kans-
sa Säyneisen kirkossa 1951.  
 Olavi Vartiainen työsken-
teli 38 vuoden ajan Suomi-Salama- ja Suomi-Yhtiöissä 
vakuutusasiamiehenä ja piirijohtajana myyden henki- 
ja eläkevakuutussopimuksia. Hän myös toimi koko 
elämänsä ajan sivutoimisena maanviljelijänä sukunsa 
tilalla Heiskalassa. Kuopiossa asuessaan Olavi kävi 
perheineen hoitamassa kotitilaa viikonloppuisin.  
 Suvun asiat olivat Olavin sydäntä lähellä. Hän oli 
vuonna 1949 mukana perustamassa Vartiaisten suku-
seuraa Hotelli Tornissa Helsingissä ja osallistui suvun 
juhliin ja kokouksiin. Olavi toimi sukuseuran halli-
tuksessa 1949 - 52 ja 1955 - 58, sukuneuvostossa 1990 
- 97 ja kutsuttiin kunniajäseneksi v. 1999. 
  Olavi kävi nuorena Portaanpään kristillisen opis-
ton ja sai sieltä kipinän herännäisyyteen. Hän osallistui 
aktiivisesti herättäjäyhdistyksen toimintaan: piti 
seuroja Heiskalassa, osallistui niihin ja kävi herättäjä-
juhlilla yhdessä Ainon kanssa ympäri Suomea. 
 Eläkkeelle päästyään Olavi ja Aino Vartiainen 
muuttivat takaisin Heiskalaan.  
 Olavi Vartiainen osallistui eläkkeellä ollessaan 
myös vapaaehtoistyöhön. Ainon kanssa he työsken-
telivät niin Israelissa kibbutsilla kuin auttoivat Tokso-
van kirkon korjaustyössäkin Karjalassa.  
 Olavi Vartiaista jäivät kaipaamaan kaksi lasta, 
lapsenlapsi, sisar ja sisarusten lapset perheineen. 
 

Anne Kettunen 
_____________________________________________________________ 

 
TIEDOKSI 
 
Resurssipulan vuoksi julkaisemme tulevaisuu-
dessa lehdessä ainoastaan ne merkkipäivät, jotka 
meille ilmoitetaan.  
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Sukututkimus hankaloituu  
– miten jatketaan? 

 

 
 
 

 
Sotien jälkeiset suuret ikäluokat ovat nykyisin siirtymässä palkkatöistä 

vapaaehtoisiin palkattomia tehtäviä suorittaviin yhteisöihin, joissa 
yhteistoiminta ja seurustelu samanhenkisten henkilöiden kanssa on usein 
tärkeämpää kuin toiminnan nopea aineellinen lopputulos. Suomessa 

maaseudulta lähtöisin olevien sukujen tutkiminen yleistyi sotien jälkeen ja 
vähitellen siitä on kehittynyt kohtuullisen suosittu harrastus, joka tosin 
harvemmin kiinnostaa nuorempia henkilöitä. 

 
 Arkistot ovatkin ruvenneet kohtelemaan vapaaehtoisia sukututkijoita 

asiallisemmin, akateemiset tutkijat katsotaan edelleen tärkeimmiksi. Vapaa-
ehtoiset sukututkijat kuitenkin tuovat arkistoille enemmän tuloja, koska he 
monesti maksavat arkistosta löytämänsä asiakirjan kopiosta, eivätkä tyydy 

vain siinä olevien tietojen kirjoittamiseen omiin muistiinpanoihinsa. 
 

 Ei akateemisella tutkimuksella on kuitenkin ollut aina vastustusta eri 
muodoissa. Enää ei voi mennä Kansallisarkistoon tai maakunta-arkistoihin 
tutkimaan isovanhempien tietoja. Luterilaiset seurakunnat ovat tänä keväänä 

otattaneet arkistoista pois käytöstä kirkonkirjoista kuvatut mikrofilmit, joissa 
on tietoja alle 100 vuoden ajalta ja ryhtyvät ilmeisesti aktiivisemmin 
myymään omistamiaan henkilötietoja. 

 
 Vartiaiset ry:n Vartiaisten Vaiheita kirjasarjan tiedot on kerätty 

pääasiassa vapaaehtoisin voimin, tosin maksullisiakin sukuselvityksiä on 
muutamissa tapauksissa hankittu. Tällä hetkellä seuralla ei ole sponsoreina 
varakkaita Vartiaisia kuten seuran alkuaikoina, jolloin he varmistivat 

sukututkimuksemme liikkeelle lähdön. 
 
 Sukutietojen kerääminen pitää toteuttaa nykyisten olosuhteiden mukaan, 

tietoja saadaan edelleen kasattua, mutta aikaisempaa hitaammin. On 
varauduttava siihen, ettei tulevissa Vartiaisten Vaiheita kirjoissa ole kovin 

kattavasti tietoja 1900-luvulla syntyneistä suvun jäsenistä. 
 
 

 
Marja-Terttu Falck 
hallituksen jäsen 
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Elämää vanhassa Heiskalassa 
 

 

Heiskala tuli talon nimeksi isomummon oltua 

Heiskanen-nimisen miehen kanssa naimissa 

jonkin aikaa. Se sijaitsee Säyneisen Pisan-

koskella tilalla, jonka rekisterinumero on Siika-

järvi 7. Sukutilan kantaisä ja -äiti olivat Paavo ja 

Stiina Vartiainen. 

 
Vanha Heiskala 

 

 

 Antti ja Anna Vartiaisen perheeseen syntyi 

kymmenen lasta, joista viisi kuoli jo Antin 

eläessä. Sisaruksista Toivo kuoli heti syntymän 

jälkeen, Tyyne 5 -vuotiaana, 10- ja 17-vuotiaat 

Pentti ja Annikki hukkuivat virtaan yhtä aikaa ja 

vanhin poika Viljo kuoli talvisodan viimeisinä 

päivinä Sortavalassa. 

 ”Aina tapahtui hirveitä: ihmisiä kuoli, hevosia 

ja lehmiä. Tuli järkyttävä tunne, pelko siitä, että 

mitä nyt sattuu” Lyyli Mäkelä kuvailee lapsuus-

aikaansa. 

 Olavi Vartiainenkin sairasti tuberkuloosin, 

mutta selvisi siitä. ”Sonni pääsi karkuun, ja Olavi 

meni ottamaan sitä kiinni. Sonni puski Olavia 

lattiaa vasten, keuhkot vahingoittuivat ja tuleh-

tuivat.”  

 Sairauden vuoksi Olavi Vartiainen ei myös-

kään joutunut lähtemään rintamalle, kuten 

vanhempi veljensä. 

 Sisaruksista Irja palveli sota-aikana lottana eri 

sotilassairaaloissa. 

 Kyllikki-sisaren nimikkohevonen Perho kuoli 

syötyään elohopeaa uudesta kokeiltavana olleesta 

metsälannoitteesta, mutta hevosen kantama varsa 

Lento saatiin kuitenkin pelastettua. – Lento kävi 

välillä sisällä Heiskalan tuvassakin varsana.  

 Vartiaiset viljelivät tilan maata, pitivät karjaa 

ja Anna-äiti ompeli myös vaatteita kyläläisille. 

Kotiapulainen avusti kodin ja karjan hoidossa ja 

työmiehiä oli tilalla talvella metsätöissä ja 

kesällä heinä- ja elonkorjuussa tarpeen mukaan. 

 Heiskalassa oli ennen talvisotaa parikym-

mentä lehmää, neljä hevosta, lintukoira Tomi ja 

kaksi kissaa. Lampaita oli kymmeniä, lisäksi 

vielä sikoja ja kanoja.  

 Navettarakennus oli kaksikerroksinen. Heinät 

ja lehmät olivat vintillä, alakerrassa lantala, 

hevoset, lampaat, siat ja kanat. 

 ”Koko aika teimme töitä. Viisi-, kuusi-

vuotiaana jo kitkimme juuresmaata pitkiä penk-

kejä talolta aina rantaan asti. Välillä sitten 

kävimme uimassa. Peltoja kivesimme ja 

kannoimme kivet rautaämpärillä raunioille. 

Ajoimme harava- ja niittokoneita. Minä istutin 

seipäitä ja loimme heiniä yhdessä Kyllikin 

kanssa.  

 Paavo-sedältä katosi joskus sormus peltoon ja 

se löytyi peltoa kyntäessä, kun se jäi kiinni 

kyntöauran piikkiin.”  

 

Laukkuryssiä, tukkilaisia ja evakkoja 

tuli taloon  
 

Heiskala oli kylän suurin talo ja siellä pidettiin 

myös kyläkoulua ennen varsinaisen koulun 

rakentamista Jyrinlahteen. Talossa oli viisi huo-

netta ja kaksi kuistia. Toisessa tuvassa pidettiin 

koulua, jossa kävi 40-50 oppilasta. Rauni 

Vartiainenkin muistaa olleensa siellä kuuntelu-

oppilaana ennen varsinaisen koulunkäyntinsä 

aloittamista. 

 Talossa kortteerasi myös paljon kulkijoita 

etenkin silloin, kun matkustajalaiva liikennöi 

päivittäin Juankosken tehtaalta Pisankoskelle. 

Nykyisen ison rantakivikon kohdalla oli pitkä 

laituri.  

 ”Jännättiin ja juostiin katsomaan, kun laiva 

tuuttasi ja vieraita tuli Heiskalaankin. Kauppoja 

oli kylällä silloin enemmän ja laivoilta tuli myös 

laukkuryssiä, kiertäviä kauppiaita ja suutareita 

kotiin tekemään kenkiä ja hevosen ohjaksia”, 

Lyyli Mäkelä kertoo. 

 Heiskalan elämää vilkastutti myös tukin uitto, 

joka jatkui joka kesä heinäkuun puoliväliin asti. 

Kosken partaalla tukkikämpässä asui tukkilaisia.  
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Kun matkustajaliikenne lakkasi Juankosken ja 

Pisankosken välillä tukin kuljetus jatkui vielä 

pitkään laivoilla. 

 Heiskalassa asui myös evakkoperheitä sota-

aikaan.  

 ”Salmen pitäjästä tuli yksi perhe, ja myös 

Paavo-enon perhe tuli Viipurista talvisodan 

jaloista meille asumaan. Erkki Toivanen oli 

silloin 1 ½ -vuotias ja muistan, kun yritimme 

nukuttaa häntä soittamalla gramofonista Mikki 

Hiiri mättähällä -kappaletta. Enon perhe asui 

meillä useita vuosia ennen Kuopioon muuttoa ja 

Erkki-serkku vietti meillä kaikki lapsuutensa ja 

nuoruutensa kesät.” 

 
Uusi Heiskala – Arkkitehti Mikaelin suunnittelema 

talo valmistui 1961. Etualalla kallio, johon suvun 

muistolaatta kiinnitettiin 1990. 

 

 

 Aino ja Olavi Vartiainen rakennuttivat uuden 

talon vanhan tilalle 1961. Talon suunnitteli 

kuopiolainen arkkitehti Mikael. Talon pihaan 

rakennettiin myös aittakartano, jossa oli kaksi 

makuuaittaa yläkerrassa, yksi alakerrassa ja 

toisella puolen alhaalla sijaitsi vilja-aitta.   

 Talon rakennusaikana Olavi ja Aino Varti-

ainen asuivat muutaman vuoden Jyrinlahden 

koululla. Vanhasta vielä hyväkuntoisesta raken-

nuksesta osa siirrettiin Seppolaan järvenlahden 

toiselle puolelle.  

 Vuonna 1989 vietettiin Vartiaisten sukujuhlaa 

Pisankoskella Jyrinlahden koululla. Samassa 

yhteydessä päätettiin teettää suvun kantamaille 

Heiskalan pihakallioon ja joen toisella puolelle 

Heikki Vartiaisen kotipaikkaan muistolaatat. 

Laattoihin kaiverrettiin Paavo ja Stiina, sekä 

Heikki ja Maria Vartiaisten,  suvun kantaisien ja 

-äitien syntymä- ja kuolinvuodet. Muistolaatat 

kiinnitettiin kallioon vuotta myöhemmin suku-

laisten ympäröiminä ja samalla istutettiin 

laattojen viereen myös pihakuusi. Laatoissa on 

teksti: ”Sitä kuusta kuuleminen, jonka juurella 

asunto”. 

 Olavin poika Taneli Vartainen alkoi hoitaa 

sukutilaa 1990-luvun alussa ja virallinen suku-

polvenvaihdos tehtiin 1999. Hän myös purki 100 

vuotta vanhan jo huonokuntoisen navetan 2000-

luvun alussa.   

 Olavi Vartiaisen muistelmia Heiskalan elä-

mästä voi lukea Säyneisen kotiseutuyhdistyksen 

vuonna 2002 julkaisemasta kirjasta Hörymättä s. 

286.    

 

Anne Kettunen 

 

Haastateltavat:  

Rauni ja Olavi Vartiainen, Lyyli Mäkelä, 

Kyllikki Rikkonen ja Tiina Onikki. 

 

 
Vartiaisten sukujuhlan yhteydessä paljastettiin 

vuonna 1995 Vartiaisten muistokivi Kaavin hautaus-

maalla. Kuvassa vasemmalta Paavon pojanpoika 

Olavi Vartiainen, Anna Siljan pojanpoika Toimi 

Niskanen Venäänahosta ja Heikin pojanpoika Toivo 

Vartiainen. 

 

 

Alla sukupuuasiaa Raunin kertomana Vartiaisten 

Vaiheita III-kirjasta.  

 

Olavi Vartiaisen esi-isällä Heikki Vartiaisella ja 

hänen vaimollaan Anna-Leenalla oli kaksi tyttöä 

ja kaksi poikaa. Heistä Paavo Vartiainen jäi 

Heiskalaan ja Heikki muutti virran toiselle 

puolelle asumaan. Heikin poika Toivo Vartiainen 

oli Rauni Vartiaisen isä. Anna muutti Venään-

ahoon ja avioitui Petter Niskasen kanssa. Katrii-

nan perillinen Hulda avioitui Hille Niskasen 

kanssa. 
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Sukuhaaran elämänvaiheiden kokoaminen ja suojaaminen 
 

Marja-Terttu Falck 

 

 
 

Kesän alkaessa on joillakin mahdollisuus tutkia talvet kylmillään olleen lapsuudenkotinsa rakennuksia ja 

kasata yhteen vanhat paperit, valokuvat ja kirjat. Perheen ja suvun menneisyys on joskus joutunut kellareihin, 

aittoihin, latojen ylisille ja muihin vastaaviin paikkoihin. Yleisemmin kuitenkin johonkin komeroon tai vintille 

sahanpurujen joukkoon. Tietysti joukossa on runsaasti sellaista mitä ei kannata säilyttää. Siitäkin aineistosta 

jota ei aio paremmin suojata kannattaa katsoa, onko niihin tehty jotain merkintöjä jotka kannattaa kirjoittaa 

muistiin tai kuvata. Kaikkia kirjoja ei luonnollisesti kannata suojella, kuitenkin vanhimpien ennen talvisotaa 

painettujen kohdalla voi myönteinen suojelupäätös olla kohdallaan. Vaikka kirja olisi rikki, se ei ole 

hylkäämisen peruste, jokaisen suvusta tai ystäväpiiristä löytyy joku, joka voi kansalaisopiston kirjan-

sidontakurssilla korjata kiinnostavan kirjan. Rahallista arvoa kirjoilla on hyvin harvoin, perheraamatullakin on 

henkinen arvo vain omalle sukuhaaralle. Yli satavuotiaita raamattuja on arkistoissa metreittäin, säilytys-

perusteena sisäkanteen tai etulehteen tehdyt omistajamerkinnät.  

 Perhettä tai maatilaa koskevat viralliset vaikkakin vanhentuneet asiakirjat on yleensä syytä säilyttää. 

Samoin voisi tehdä maatilaa koskevien isompien koneiden ostoista ja myymisistä kertovista kauppakirjoista. 

Viljely ja säämuistiinpanot ovat yleensä myös säilytettäviä, kuten myös kirjeet. Lasten koulupapereista 

ainakin piirustukset, joissa kuvataan kotiseudun ihmisiä, eläimiä, luontoa ja kotipihan rakennuksia kannattaa 

suojata. Samoin ainevihkot jos niissä on muutakin sisältöä, kuin pakolliset kymmenen riviä ainetta kohti. 

 Arkistoissa kaikki tiliaineistot ym. ennen vuotta 1920 säilytetään pysyvästi samoin poikkeusaikojen 

asiakirjat, myös perheen ja sukuhaarojen kannattaisi toimia samoin. Vaikka joku yksittäinen paperi vaikuttaisi 

tarpeettomalta siitä voi olla joskus myöhemmin apua suvun muilla jäsenillä oleviin tietoihin yhdistettynä. Kun 

kaikki nurkat on koluttu ja aineistot saatu kerättyä tulisi mielellään ulkona lajitella ja puhdistaa aineisto. 

Tuulen suunta huomioiden pöydän päällä puhtaalla, pehmeällä siveltimellä kannattaa varovasti poistaa sivulta 

kerrallaan pölyt, sahanpurut, kuolleet hyönteiset jne. Homeisia asiakirjoja ei kuitenkaan puhdisteta ainakaan 

samalla siveltimellä, kuin homeettomia. Homeiseksi arvioidut paperit on syytä laittaa selvästi muista erilleen. 

Jos homeisissa papereissa on tärkeitä tietoja, ne kannatta digikuvata ulkona. Mikäli haluaa säilyttää asiakirjan, 

jonka arvioi homeiseksi se pitää laittaa suljettuun kuoreen tai pussiin, jonka jälkeen sitä voi kuskata 

asiantuntijan tutkittavaksi. Puhelimessa kukaan ei voi arvioida mikä lukemattomista homemuodoista on 

kyseessä tai onko asiakirja yleensäkään homeessa. Kädet ja kasvot on pestävä homeisten paperien käsittelyn 

jälkeen. 

 Toisessa vaiheessa pitäisi poistaa metallit, kuten niitit ja klemmarit sekä muovit. Paperit ja valokuvat 

pitäisi kuitenkin säilyttää alkuperäisessä yhteydessään, joten ne pitäisi laittaa asiakohtaisesti kirjekuoriin tai 

suojapaperien väliin. Papereita ei pidä laittaa avonaisiin lokerikkoihin, eikä tehdä niihin reikiä toimisto-

kansioita varten. Pehmeällä lyijykynällä merkitään tunnistetekstit suojapapereihin. Kotimaisia arkistokoteloita 

saa kohtuulliseen hintaan kirjakaupoista. 

 Asiallisesta säilytyspaikasta sopiminen on varmaan suurin syy papereiden työntämiseen pois silmistä. 

Mikäli perheessä ei kukaan voi tai halua säilyttää esivanhempia koskevia papereita, niitä voi luovuttaa 

erilaisilla sopimusehdoilla arkistoihin, joita on toiminnassa useilla eri perusteilla. Perheiden asiakirjoja ja 

valokuvia ottavat vastaan useat kotiseutuarkistot sekä jotkut kuntien arkistot (esim. Helsinki). Sopimuksissa 

voi asettaa käyttörajoituksia tai kieltoja aineistojen käytöstä perheenulkopuolisille. Aineistot voidaan 

luovuttaa joko säilytettäväksi tai arkiston omistukseen, tämä on neuvottelukysymys monesti. 

 Sukuseurojen arkistot ovat tasoltaan vaihtelevampia kuin viralliset arkistot. Jotkut sukuseurat ottavat 

mieluimmin digitaalista aineistoa suvusta. Vartiaiset ry:n arkisto sijaitsee Sukuseurojen Keskusliiton 

arkistotiloissa ja siinä näyttää olevan perheiden asiakirjoja vain vähän, valokuvia joistakin perheistä useita 

kymmeniä. Ennen kuin sukuseuramme arkisto saadaan järjestettyä ei perheiden asiakirjoja ole oikein 

mahdollista sinne ottaa. Jos kuitenkin on sellainen mahdollisuus, että perikunta ei arvosta vanhaa aineistoa 

kannattaa ottaa sukuseuraan yhteyttä, etteivät tärkeät paperit ja kuvat joudu jätekuljetukseen tai saunaveden 

lämmitykseen. 

 Nykyisin tulipalosta ja sammutusvedestä aiheutuneita vaurioita asiapapereista työkseni museossa 

kunnostavana, muistuttaisin sukuseuran jäseniä siitä, että kotivakuutus ei korvaa vanhempien kuvia tai sota-

ajalta olevaa kirjeenvaihtoa, eikä muutakaan henkisesti arvokasta aineistoa. 
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Suvut kohtaavat Viipurissa 

29. – 31.7.2011 
 

Suvut kohtasivat viime kesänä Käkisalmessa ja 

nyt on vuorossa tapaaminen Viipurissa. 

 Ennen yhteistä kokoontumista Viipurissa tai 

kokoontumisen jälkeen, on mahdollisuus tehdä 

suvuittain retki omaan kotikylään. Jokaisessa 

bussissa on ”oman kylän, pitäjäseuran asian-

tuntija”, joka kertoo pitäjän suvuista, tapah-

tumista ja historiasta. Yhteinen sukujen tapah-

tuma alkaa lauataina 30.7. aamupäivällä kirkko-

konsertilla ja iltapäivällä kokoonnutaan Monre-

pos -puistoon nauttimaan yhteinen Piknik-

lounas. Oma eväskori lempijuomineen ja vilt-

teineen mukaan! Puistossa on tunnelmaa ja 

ohjelmaa on tarjolla kaikenikäisille. Päivän 

päätteeksi on kaupunkisuunnistus – kävellen 

tutustutaan viipurilaisiin sukuihin, taloihin ja 

tapahtumiin.  

 Mahdollisuus on varata kolmen, kahden tai 

yhden päivän matka. Matkan voi tehdä bussilla, 

junalla tai viisumivapaasti laivalla. Varaa paikat 

omalle ryhmällesi mahdollisimman pian Loma-

linjasta. Räätälöimme matkan tarpeittenne 

mukaan. Tapahtumiin pääsee etukäteen ostetulla 

TAPAHTUMAPASSILLA. Paikkoja on rajoite-

tusti  

 Matkojen sisältö ja hintaan sisältyvät 

palvelut vaihtelevat. Kaikkiin matkoihin on 

ryhmillä mahdollisuus ostaa lisäpalveluja. 

Suosittelemme oman lisävakuutuksen ottamista. 
 

Lisätietoja hinnoista ja reiteistä : 
 

http://www.lomalinja.com/suvut_kohtaavat_ 

viipurissa  
 

Karjalan Liitto Saija Pelvas  

saija.pelvas@karjalanliitto.fi  

09 7288 1715 
 

Sukuseurojen Keskusliitto ja  

Sukuviesti-lehti 

Eine Kuismin, toimisto@suvut.fi 

09 4369 9450 
 

Varaukset: 

Lomalinja 

Ratinanlinna, Aleksanterinkatu 32,  

33100 Tampere, p. 010 289 8100,  

010 289 8101 (ryhmät),  

lomalinja@lomalinja.fi 

Vi es t ej ä  A f r i k as t a  
 

Viestejä Afrikasta -kirja on matkakertomus ja 

suomalaisen perheen tositarina, joka sijoittuu 50-

luvun Afrikkaan. Kirjassa kuvataan Tekn.lis. 

Osmo Vartiaisen ja hänen rouvansa Anita 

Vartiaisen kertomana asumista suomalaisena 

kolonialismin aikakaudella, vuosina 1954-1957 

Afrikassa kuparivyöhykkeellä. Teos on ainut-

laatuinen, koska tältä aikakaudelta ei löydy 

vastaavaa suomalaista teosta. Pohjois-Rhodesiaa 

asustivat tuona aikana alkuasukkaiden lisäksi 

englantilaiset, amerikkalaiset ja eteläafrikka-

laiset, jotka muodostivatkin oman yhdyskuntansa 

keskelle Afrikkaa. Teos pohjautuu Anita ja 

Osmo Vartiaisen kirjeisiin läheisille, Anita 

Vartiaisen sanomalehti Kalevassa ja Viikkosano-

missa julkaistuihin artikkeleihin sekä molempien 

muistikuviin. Kirjassa on monia tätä aikakautta 

peilaavia kuvauksia apartheidista perhe-elämään. 

Kirjassa on koskettavia kuvauksia elämän raa-

dollisuudesta ja hersyvän humoristisia kuvauksia 

päivittäisestä elämästä Afrikassa:  

 Anita Vartiainen: ”Kun saavuimme Kap-

kaupunkiin, en uskonut silmiäni. Penkit oli mer-

kitty mustille ja valkoisille erikseen, kahvilan 

ovella riippui kyltti: 'Vain valkoisille'. Minä itkin 

matkalaukun päällä ja ihmettelin, mihin maail-

maan oikein olen joutunut?”  

 Kirjassa peilataan aikakautta myös tämän 

päivän Afrikkaan kehittyneiden tietoliikenne-

yhteyksien ja itsenäistyneiden Afrikan maiden 

aikakaudella, jolloin kiinalaisten tulemista Afrik-

kaan on kuvattu jopa kolonialismin uutena tule-

misena. 

 Maria Sipilä, joka myöhemmin asui Maro-

kossa, kuvaa suhdettaan Afrikkaan seuraavasti: 

”Minulla on ollut onni elää kiehtovien Afrikan 

tarinoiden keskellä. Melkein on tuntunut siltä, 

kuin olisin itse elänyt tämän jakson elämässäni. 

Kiinnostus Afrikkaan on säilynyt mielessäni aina 

ja uskon, että se siirtyy tuleville sukupolville 

lukuisten tarinoiden kautta. Kyky ymmärtää 

Afrikkaa, on kykyä ymmärtää elämää. Afrikka 

on yhtä aikaa raadollinen ja kammottava ja 

samalla kaunis ja kiehtova.” 
  
Tilaukset  

Maria Sipilä, p. 045-1259809, ma_sipila@yahoo.com 

232 s., koko 17x21cm, hinta: 29,90€ sis. alv. 9.00%.   

Jokaisesta myydystä kirjasta menee 0,50€ Naisten 

Pankin toiminnan, ammatillisen koulutuksen tukemi-

seen mm. Afrikassa. Lisätietoja Naisten Pankista. 
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