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

Palstalla kerrotaan myös sukuseuran kuulumisia ja tiedotuksia. 
 

 
 

In Memoriam  

 

Entinen hallituksen jäsen ja sukuseuran vara-
esimies DI Veikko Johannes Vartiainen on 
kuollut 15.5.2012. Veikko oli syntynyt Kemis-
sä 13.3.1929. Muistamme Veikon avuliaana, 
sanavalmiina ja huumorintajuisena ihmisenä. 
Veikkoa lämmöllä muistaen. 

Vartiaiset ry  
 

 

”ETSINTÄKUULUTUS”  

Sukuhistoria talteen –kampanja 

 

Onko teillä vielä vanhoja Vartiaisten lehtiä 
tallessa? Olisitteko halukas lahjoittamaan niitä 
sukuseuralle? 

 Ikävien sattumien vuoksi arkistostamme 
puuttuu kaikkein vanhimpia lehtiä, eli ensim-
mäisestä vuonna 1949 julkaistusta Vartiaisten 
Viestistä alkaen v. 1964 julkaistuun Viestiin., 
jonka jälkeen lehti ei ilmestynyt 10 vuoteen. 
Otamme mielellämme vastaan myös vuosien 
1974 – 1982 lehtiä. 
 Mahdolliset tiedustelut voitte tehdä Kristii-
na Koskivaaralle joko puh. 050 3444 861 tai 
sähköpostilla, E-mail: kristiina.koskivaara@ 
gmail.com.  
 Mikäli lahjoitatte lehtiä, toivomme teidän 
postittavan ne meille.  
 

Postiosoitteemme on: 
  
Vartiaiset ry, c/o Sukuseurojen Keskusliitto, 
Sokerilinnantie 7 E, 02600 Espoo. Helsingin 
lähiympäristössä on myös mahdollista, että 
noudamme ne teiltä. 
 Jos jostain syystä vain lainaisitte lehdet 
meille, palautamme ne skannattuamme ne 
digitaaliseen muotoon. 
 

 

KANSIKUVA 
Kesäjuhlien pitopaikka Albergan kartano Lep-
pävaarassa. Lisää kesäjuhlista on sivuilla 5-7. 
Kartanon historiaa viereisellä palstalla. 

Albergan kartano 
 

Nykyinen Leppävaara on syntynyt vuonna 1622 
perustetun Albergan kartanon maille. Tuolloin 
majuri Johan Gyldenär sai Ruotsin Kustaa II 
Adolfilta lahjoituksena Suur-Huopalahden ky-
lästä yhdeksän taloa maineen.  
 1700-luvun puolivälissä vara-amiraali Karl 
Tersmeden vietti kartanossa kukoistavaa seu-
raelämää. Hän oli ollut kuningas Kustaa III:n 
sihteerinä ja lähettiläänä muun muassa Espan-
jassa ja Hollannissa, joten Leppävaarassa tun-
tuivat eurooppalaiset tuulet. Tersmeden oli yksi 
useista Albergan omistajista, jotka palvelivat 
Ruotsi-Suomen armeijassa Viaporissa. Tämän 
mahtipontisissa maalaispidoissa vieraili myös 
Viaporin kuuluisa kenraali Ehrensvärd. 
 Kartano ei tuottanut niin paljon, että se 
olisi turvannut Tersmedenien aatelisen elämän-
tavan, joten 1765 järjestettiin suuri huuto-
kauppa, jossa myytiin eläimet, huonekalut ja 
taloustavarat. 
 1770-luvulta aina 1850-luvulle Alberga oli 
saman Zansenien suvun hallussa, joka sai kar-
tanon uuteen kukoistukseen. Heidän aikanaan 
rakennettiin myös kaksikerroksinen pääraken-
nus, niin kutsuttu Vanha Alberga, joka säilyi 
aina 1900-luvun alkuvuosikymmenelle 
 Albergan kartanon historia ulottuu 1620-
luvulle asti. Nykyinen päärakennus on raken-
nettu kesähuvilaksi vuonna 1874–1876. Sen 
rakennutti Töölön sokeritehtaan omistaja kon-
suli Feodor Kiseleff ja suunnitteli arkkitehti 
Frans Ludvig Calonius. 1900-luvun alussa karta-
non omistivat Slöörit, taiteilija Akseli Gallen-
Kallelan appivanhemmat. 
 Myöhemmin kartanorakennus päätyi Hel-
singin kaupungin omistukseen ja sen purka-
mista suunniteltiin 1980-luvulla huonokuntoi-
suuden vuoksi. Asukkaiden vastustus kuitenkin 
kaatoi purkuhankkeen, ja kartano restauroitiin 
ja kunnostettiin Espoon kulttuuritoimen käyt-
töön. Korjaustyö valmistui vuonna 1997.  
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Viesti 31 vuoden takaa 
 

 

 

 

 

Hyvä sukumme jäsen! 

 
 
Kesä on tullut ja ajatuksesi ovat kääntyneet lomaan ja loma-ajan  

tapahtumiin. Kenties olet valmistautumassa jo lomamatkallesi, jonka  
suuntaat kotiseudullesi, syntymäkotiisi tai eri puolille sukusi pariin. 

 Ehkäpä näillä matkoillasi voit selvitellä myös sukuumme ja esipolviimme  
liittyviä tietoja. Nämä ovat näet monen jäsenemme osalta puutteellisia tai  
puuttuvat kokonaan. Tämä on viivyttänyt mm. tämän vuoden julkaisu-

toimintaamme. 
 Toivonkin, että alkavan kesän aikana haluaisit täydentää omia ja  
läheistesi tietoja. 

 Tänä kesänä, kun olet läheistesi parissa, voinet vaikuttaa myös siihen,  
että hekin liittyisivät yhteisömme jäseneksi. Näin mahdollisuutemme  

voimistuvat, kun saamme sukumme selvittämiseen lisää voimavaroja. 
 Mainitsin aikaisemmin, että tietojen puute on vaikeuttanut julkaisu-
toimintaamme. Ilmeisesti Sinun osaltasi asia on jo hoidettu, mutta työ on 

vaikeutunut ja kenties pysähtynyt, kun jonkun toisen Vartiaisen tiedot  
puuttuvat tai ovat hyvin vaillinaisia. 
 Tahtonet nyt auttaa meitä, tulla mukaan toimintaamme ja lähettää  

omat sekä läheistesi tiedot, jotta sukumme kartoitustyö voi jatkua koko  
laajuudessaan. 

 
Toivotamme Sinulle ja omaisillesi hyvää kesää 1981! 
 

 
Sukuterveisin 

 
Ilmari Vartiainen 
suvun esimies 

 
 
 
 
 
Tähän tapaan kirjoitti Vartiaisten Viestin numerossa 4/81 silloinen, nyt jo edesmennyt, esimies  

Ilmari F. Vartiainen. Hänen viestinsä on yhä ajankohtainen, sillä kesän lomamatkat ovat hyviä  

keinoja kertoa niille sukulaisille, jotka eivät ole seuramme jäseniä, että on olemassa Vartiaisten  

sukuseura. Vielä parempi keino tutustua seuraamme on tulla kesäjuhlille.  

Toivottavasti kohtaamme heinäkuussa. 
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Kuopio 16 - 18.3.2012 
 

Valtakunnallisten Sukututkimuspäivien seminaariosuuteen Kuopion Muotoiluakatemiassa perjantai-

na 16.3. emme osallistuneet. Kävimme vain tutustumassa Kuopion Musiikkikeskukseen, näyttely-

tavaroiden kuljetusmahdollisuuksia kannalta ja totesimme ne paljon paremmiksi kuin useissa 

aikaisemmissa tilaisuuksissa. Musiikkitalon suunnittelussa on otettu hyvin huomioon vaihtuvien 

näyttelyiden vaatimukset. Ainoa negatiivinen asia olosuhteissa viikonlopun aikana oli kuulutuksien 

äänen särkyminen Vartiaisten osaston lähettyvillä. 

Vartiaisten osasto oli lähes vastapäätä Kamarimusiikkisalin 

ovea. Isännänviiri oli seinäkkeellä, niin kuin muutamilla muil-

lakin suvuilla. Tämän vuoden pääaiheena seinäkkeellä oli kutsu 

kesäjuhlaan 21.7.2012, sekä III kirjaan liittyviä valokuvia. Ta-

voitteena pidettiin lisätietojen saamista III kirjan täydennys-

osaan. 

 Lisäksi seinäkkeellä oli haasteena sukututkijoille ehdotus 

Elsa Vartiaisen keräämien tietojen kohdistaminen taloihin, per-

heisiin ja yksittäisiin henkilöihin. Kukaan ei innostunut asiasta, 

mutta kokeillaan uudelleen kesällä Albergassa. Elsan synty-

mästä tulee elokuussa kuluneeksi 130 vuotta. 

 Tärkeämpää oli kuitenkin ”Lipun näyttäminen”. Osaston 

sijainti Kamarimusiikkisalin oven luona toi osastolle useita his-

torian ammattilaisia Veijo Saloheimosta ja arkkipiispa Leosta 

alkaen. Joku näistä ilahtui Vartiaisten osallistumisesta ja muis-

teli 35 vuotta sitten olleita 1. sukututkimuspäiviä, jolloin hän 

oli ilmeisesti lähemmin yhteydessä Vartiaisten kanssa. 

 Vartiaisten Viestit ovat omalta osaltaan vaikuttaneet myön-

teisesti suvun maineeseen, sillä osastolla kävi eri seurojen edus-

tajia kiittelemässä lehdestä ja kertomassa uusimmissa kirjoissaan olevista Vartiaisista, ilmeisesti ovat 

aikaisempien kirjojensa Vartiaisista kertoneet Martti Vartiaiselle. Jouni Kainulainen kävi tarkasta-

massa oliko kyseessä henkilöitä, joita puuttui Vartiaisten sukututkimustiedostosta. 

 Koko tilaisuuden positiivisin asia sukuseuramme kannalta oli tietojen lisääntyminen suvun hen-

kilötietojen osalta. Lauantaina ennen tilaisuuden alkua Jouni päivitti muistitikultaan Vartiaiset ry:n 

läppärin SukuJutut ohjelmaan viimeisimmät henkilötiedot. Jounin omassa läppärissä oli pienempi 

näyttö, joten hän jätti sen Savon sukututkimusharrastajien osastolle pyörittämään seuran tiedotuksia. 

 Jouni palveli yleisöä Vartiaisten osas-

tolla niin usein kuin ehti, järjestävän seuran 

harvalukuisille miehille oli tehtäviä ja piäl-

lysnaisia. Hänellä oli molempina päivinä 

ilahduttavasti sukutietojen kyselijöitä ja an-

tajia. Hän sai Kiuruveden haarasta seitsemän 

sivua käsittävän tulostuksen ja toisen ehkä 

vastaavan Västinniemen haarasta, lisäksi 

välillä näyttivät kaikki taskut olevan täynnä 

sukutietoja sisältäviä papereita kun hän ei 

ehtinyt viemään niitä laukkuunsa. Lähi-

aikoina hän tarkastaa ja tekee tarvittavat 

lisäykset sukutiedostoon. Läppäriltä kopioi-

tiin Jounin massamuistiin kaikki tähän men-

nessä arkistosta digitoidut valokuvat ja negatiivit. Jouni ryhtyy vähitellen liittämään kuvia SukuJutut 

tiedostoihin. Ohjelmalla voi liittää kuvia henkilötiedostoihin, talojen tietoihin ja hautatietoihin. 
(PS Läppäri on kannettava tietokone = sylimikro) 

Marja-Terttu Haikaravirta 
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Vartiaisten kesäjuhla 21.7.2012 

Kesäjuhla pidetään Espoon Leppävaarassa Albergan kartanossa. 
 

Tulokahvi klo 10.00 – 11.00  

 tarjolla on mehua, vettä, kahvia ja haudutettua teetä sekä kinkkupiirasta 

 

Klo 11.00  Sukuviirin nosto 

 

Tervetulopuhe  Karri Vartiainen 

 

Sukuseurojen Keskusliiton pääsihteeri Eine Kuismin  

 kertoo Sukuseurojen Keskusliitosta ja sukuseurojen toiminnasta 

 

Tiedossa myös musiikkia, tuore ylioppilas Pihla Vartiainen soittaa pianoa ja säestää yhteislaulua. 

Lisäksi on sukutietojen tarkistusta, kilpailuja ja lapsille jotain kivaa. 
 

Lounas n. klo 13.00 – 14.00  

 kotikaljaa, maitoa, mehua ja vettä  

 maalaisleipää, ruisleipää, rouhepatonkia, yrttilevitettä, voita  

 palvikinkkua, juustoa, tuorekurkkua ja tomaattia  

 perinteistä lohikeittoa ja vihannessosekeittoa  

 lapsille lihamakaronilaatikkoa  

 jälkiruokana kahvia ja haudutettua teetä sekä mansikkakermakakkua  

 kaikki laktoosittomana 

 

Illemmalla kuulemme holvikellarissa Markus Rantapuun kertovan kansallispankin ryöstön suunnitte-

lusta Kuubassa – mukana tietysti eräs Vartiainen. Saamme myös pientä purtavaa. 
 

Hinta on aikuisilta 40,00 euroa, sisältäen tarjoilujen lisäksi myös yleiskulut.  

Lapset alle 4 v. pääsevät ilmaiseksi ja lapset 4 – 10 v. hintaan 17,00 euroa. 
 

Osallistumismaksu pyydetään suorittamaan viimeistään 6.7.2012 sukuseuran tilille: 

FI78 8000 1700 0603 54, DABAFIHH. Selvyyden vuoksi pyydämme myös mainitsemaan viestikentäs-

sä henkilömäärän: aikuisia / lapsia. 

 

Mahdolliset tiedustelut: Kristiina Koskivaara, puh. 050 3444 861. 

 

MITEN ALBERGAAN TULLAAN 
Albergan kartano on Etelä-

Leppävaarassa Säterin alueella. 

Autolla tultaessa on oltava tark-

kana, että osuu Kehä I:n liitty-

missä oikeille kaistoille, jotta 

pääsee Etelä-Leppävaaraan.  

Alberganesplanadilta on kään-

nyttävä Sokerilinnantielle –  

huomaa että risteyksestä saattaa 

puuttua kadunnimikyltti.  

Lyhyt kadunpätkä päättyy 

rakennustyömaalle, jonka kuop-

paista viertä on ajettava oikealle  

kädelle pari sataa metriä. 



 6 

Puiston reunassa 

oleva yli 500 auton 

P-alue on  

yksityinen, ja sitä ei 

pidä käyttää.  

Kartanon  

piha-alueelle  

mahtuu muutama 

kymmenen autoa. 

Kauppakeskus 

Sellon lähellä on 

myös parkkitalo, 

mutta sen käytölle 

on omat ehtonsa. 

 

 

 

 

Ohessa kuvia reitiltä 

Helsingistä moottori-

tien suunnasta tultaes-

sa Alberganesplana-

dille asti, josta viimei-

nen opastaulu on 

poistettu.  

Loppumatkalle  

pyrimme sijoittamaan 

vaakunallamme varus-

tetut opasteet. 
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Kehää Idästä  

tunnelin kautta 

tultaessa on vain 

seurattava Etelä-

Leppävaara  

-tauluja niin pääsee 

Sellon kohdalta 

kääntymään  

Alberganesplana-

dille. 

 

 

Junalla tulevilla on 

melko suora  

yhteys kävellen 

asemalta kartanol-

le. Matkaa on noin 

500 m.  

 

 

 

 

Ohessa kartta, josta toivomme olevan apua ainakin junamatkustajille. Suosittelemmekin junan käyttöä, 

jos se vain on mahdollista muista syistä. 

 

Kartta HSL:n reittihaulla: Leppävaaran asemalta kävellen kartanolle.  
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