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

Palstalla kerrotaan myös sukuseuran kuulumisia ja tiedotuksia. 
 

 
 

In Memoriam 
 

Urpo Vartiainen  

28.7.1954 - 27.3.2013 

 
Muistokirjoitus on sivulla 7. 
 

 

KEVÄÄN UUDET YLIOPPILAAT 

 
Seuraavat Vartiaiset ovat päässeet ylioppilaaksi: 
 

Lauritsalan lukio 

 Vartiainen  Atte Santeri 

Savonlinnan taidelukio 

 Vartiainen  Janina Jasmin 

Sotkamon lukio 

 Vartiainen  Veikko Ilmari 

Jyväskylän normaalikoulu 

 Vartiainen  Siiri Aino Maria 

Enon lukio 

 Vartiainen  Sonja Katariina 

Joensuun yhteiskoulun lukio 

 Vartiainen  Tuomo Oskari 

Kontiolahden lukio 

 Vartiainen  Ismo Erkki Antero 

Outokummun lukio 

 Vartiainen  Rosa Pihla Anniina 

Iisalmen lyseo 

 Vartiainen  Arttu Oskari 

Kuopion klassillinen lukio 

 Vartiainen  Tanja Annika 

 Vartiainen  Joel Esa Pietari 

Kuopion Lyseon lukio 

 Vartiainen  Niina Elisa 

 Vartiainen  Jere Sakari 

Minna Canthin lukio 

 Vartiainen  Taru Johanna 

Varkauden lukio 

 Vartiainen  Markus Samuli 

Mäkelänrinteen lukio 

 Vartiainen  Eero Vilhelmi 

Raision lukio 

 Vartiainen  Vilma Riina 

Turun Klassikon lukio 

 Vartiainen  Ville Aleksi 
_________________________________________________________ 
 

KANSIKUVA 

 

Sukuseuran myyntituotteita: pöytäviiri (50,00 €), sukukoru 
(50,00 €) ja solmioneula (40,00 €). 

Vartiaiset 
Mediassa 
 
EU-komissio kieltää mehiläisille vaarallisen 
myrkyn käytön 
Mehiläisten suojelu voi ajaa kotimaisen rypsiöljyn 
tuotannon ahdinkoon 

 

Mehiläisille vaarallisten torjunta-aineiden käyttö kiel-
letään EU:n alueella joulukuun alusta lähtien. Komis-
sion päätöksen myötä kolmen torjunta-aineen, imida-
klopridin, klotianidiinin ja tiametoksaamin, käyttö 
kielletään mehiläisiä houkuttelevien kasvien suojele-
misessa 1. joulukuuta alkaen. Suomessa tällaisiin 
kasveihin lukeutuvat rypsi ja rapsi. 
 Suomen Mehiläishoitajain Liitto ry:n toiminnan-
johtajan Heikki Vartiaisen mukaan päätös oli odo-
tettavissa. ”Pölyttäjien kannalta päätös oli hyvä, 
mutta rypsinviljelijöiden kannalta ei”, Vartiainen sa-
noi Yle Uutisille.  Vartiaisen mukaan neonikotinoidit 
ovat aiheuttaneet Suomessa vain hyvin vähän vahin-
koja. Mehiläisvahingot liittyvät rypsinkukkien ruisku-
tuksiin, mutta Suomessa siihen ei käytetä näitä 
aineita.  
____________________________________________________________ 

 

Tampereen yliopisto ja Tampereen yliopis-
ton ylioppilaskunta (Tamy) täyttävät 90 
vuotta vuonna 2015. 
 

Tamy julkisti teoksen Tamyn ja sen edeltäjien histo-
riasta vuosilta 1925-2010. Tekijöinä ovat FM Vesa 
Vartiainen ja FT Mervi Kaartinen. 
 Opiskeluradikalismin taisteluvuodet leimasivat 
Tampereen yliopiston punaiseksi yliopistoksi. Asial-
liset perusteet punaisuudelle ovat heikot, sillä 
vasemmisto ei koskaan saanut valtaa yliopiston 
johdossa tai hallinnossa. Radikaalivuosien rehtorit 
olivat joko kokoomuslaisia tai sitoutumattomia. 
 Tutkija Vesa Vartiainen pitää punaista yliopistoa 
myyttinä, jonka perusteet riippuvat näkökulmasta. 
Vartiainen havaitsi, että puoluepolitikoinnin ajan 
loppuminen ei laimentanut ylioppilaskunnan toimin-
taa 1980-luvulta alkaen, Intohimo päinvastoin säilyi 
ja näkökulmat laajenivat. 
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”Oikeus tulla unohdetuksi” ja muita tietosuoja-asioita 
 

 
 

 
Tammikuussa Euroopan komission julkaisema: ”Tietosuojauudistuksen nyky-
tilanne” on laadittu lähinnä yritysmaailmaa varten, mutta se tulee vaikuttamaan 

myös Vartiaisten sukuseuran toimintaan. Tietosuojauudistus on niitä asioita, joita 
Irlanti haluaa nykyisellä puheenjohtajakaudellaan viedä eteenpäin. Tarkoitus on 

tehdä päätös koko EU:ssa noudatettavasta asetuksesta tämän vuoden aikana. 
Voimaan se tulisi vuonna 2014. Koska siitä tulee EU:n asetus, Suomen eduskunta 
ei sitä pysty muuttelemaan vaan lait on muutettava EU asetuksen mukaisiksi. 

 Koska emme saa edes seuraavaa ”Vartiaisten vaiheita” kirjaa asialliseen  
julkaisukuntoon ennen EU:n asetuksen voimaan tuloa, meidän on ryhdyttävä  
tulevia kirjojamme varten suuriin ja kalliiksi tuleviin järjestelyihin sukututkimus-

tiedostomme suhteen. 
 Sukutiedostoon on nyt kirjattu 25182 henkilöä joista 17734 henkilön syntymä-

aika on tiedossa jollakin tarkkuudella. Osalle pystytään päättelemään heidän 
syntymänsä, jos heidän tietonsa on kytketty vanhempiin tai lapsiin, joilla on jokin 
vuosiluku merkittynä.  

 Henkilöt, jotka ovat syntyneet yli 120 vuotta sitten, eivät tietosuojamielessä  
aiheuta meille lisätöitä. Mutta vuosina 1887 – 1911 syntyneistä 2262 henkilöstä on 

sukutiedoston mukaan elossa vielä noin 1000 henkilöä. Vuosilta 1912 – 2013  
sukutiedostoon on ainakin syntymävuosi merkitty 7153 henkilöltä, joista elossa  
olisi hieman yli 6000 henkilöä. 

 Aikaisemmin sukuseuran sukututkimusrahastoon saaduilla varoilla ammatti-
historioitsijat selvittivät suvun varhaisempia vaiheita ja viimeksi ulkopuolisia 
palkattiin Nuutti Vartiaisen antamalla tuella. 

 Vartiaisten sukuseuralla ei ole varaa palkata ammattilaisia keräämään  
tuoreempia sukutietoja. Nämä tuoreemmat tiedot ovat sellaisia, jotka ovat suku-

tiedostoon tulleet suvun jäseniltä itseltään, perheittäin tai sukuhaaran jonkun 
aktiivisen henkilön välityksellä. Tietoja on tullut kirjeinä, lomakkeina, suku-
tutkimusohjelmien tulosteina, sukupuu -piirroksina, puhelimitse ja sähköposteina. 

Tietoja on kirjattu myös suoraan sukutiedostoon erilaisissa sukutilaisuuksissa. 
 Tarkentuneiden tietosuojamääräysten johdosta vain pieni osa näistä  
tuoreemmista tiedoista voitaisiin laittaa tuleviin sukujulkaisuihin ilman lisä-

toimenpiteitä. Arkistossa vain harvassa kirjeessä lukee selvästi, että lähetetyt 
henkilötiedot saa julkaista sukukirjassa. Lomakkeissa allekirjoituksen yläpuolella 

on teksti ”Yllä antamani tiedot saa julkaista sukuselvityksessä”. Näissä voitaisiin  
mennä kokeilemaan, miten julkaisujen kanssa käy, mutta ehkä varminta on  
seurata isompien sukuseurojen esimerkkiä - tosin hitaasti taloudellisten  

mahdollisuuksien puitteissa.  
 Sukuseurojen Keskusliiton (SSK) oikeudellisen toimikunnan uusi puheenjohtaja 

Markku Ruuskanen toimi alustajana toukokuussa SSK:n seminaarissa, jossa  
käsiteltiin tietosuojaan liittyviä tulleita ja tulevia määräyksiä sukuseuratoiminnan 
kannalta. 
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 Alustuksen ja keskustelun perusteella meidän pitäisi ostaa Väestörekisteristä 
kaikkien sukutiedoston mukaan elossa olevien henkilöiden osoitteet (noin 1 € / kpl) 

ja lähettää jokaiselle 18 vuotta täyttäneelle kirje (noin 1 € / kpl). Kirjeessä olisi  
kopio henkilön tiedoista sukutiedostossa ja pyydettäisiin lupa tarkastettujen ja  
tarvittaessa korjattujen tietojen julkaisemiseen. Vanhemmat voivat antaa luvan ala-

ikäisen lapsen puolesta tietojen julkaisuun, mutta Markku Ruuskasen mielestä jos 
lapsi haluaa kieltää tietojensa julkaisun, niin kieltoa kannattaa noudattaa. 

 Nykyisen käytännön mukaan, jos kirjeen saaja on passiivinen eikä vastaa,  
voidaan olettaa että henkilötiedoissa ei ole virheitä tai lisättävää, joten tiedot  
voidaan julkaista. 

 Mikäli suunniteltu EU asetus tulee nykymuodossa voimaan, niin suku-
julkaisuun saa laittaa vain niiden henkilöiden tiedot, jotka henkilökohtaisesti 

ilmoittavat suostuvansa tietojen julkaisuun. Eli käytännössä monien Vartiaistenkin 
sukupuun haarojen latvat jäävät tyngiksi. 
 Oman ryhmänsä muodostavat ne, jotka eivät halua, että heidän olemassaoloaan 

muistetaan suvun piirissä. Heillä on oikeus tulla unohdetuiksi. Käytännössä tämä 
tarkoittaa erilaisia ehtoja tai käyttörajoituksia niiden heidän henkilötietojensa  
käytölle, jotka ovat sukutiedostossa. Tällä hetkellä erilaisia käyttörajoituksia on 

noin kymmenellä henkilöllä.  
 Henkilötietojen tarkastusoikeutta on käytetty muutamia satoja kertoja.  

Seuraavia kirjoja varten jokaiselle tullaan lähettämään omat tiedot tarkastettaviksi 
ja samalla Vartiaiset ry pyytää lupaa tietojen julkaisuun. 
 Sukuseuran verkkosivuille olisi mahdollista salasanojen taakse laittaa henkilö-

tietoja niiltä, jotka siihen antavat suostumuksen, mutta se on kuitenkin niin suuri 
riski, ettei sellaista sukuseuran kannata ottaa.  
 Ne jotka haluavat laittaa omansa ja lastensa syntymäajat verkkoon, voivat  

käyttää MyHeritagea, F-bookkia tai vastaavia. Vaikka joillakin sukuseuroilla on 
vastasyntyneidenkin tiedot laitettu avoimeen verkkoon, meidän kannattaa toimia 

varovaisemmin.  
 Eräällä sukuseuralla on ollut tietosuojavaltuutetun kanssa ongelmia jäsenlistan 
laittamisesta verkkosivuille, vaikkakin ilman tarkempia henkilötietoja. Tästä  

seurauksena on se että Vartiaisten vuosikokousten pöytäkirjoista poistetaan  
vastaisuudessa läsnä olleiden nimilista, kun pöytäkirja muuten laitetaan  

Vartiaisten Viestiin. 
 Tietosuoja-asioista tuntuu nykyisin jokaisessa sukuseurojen edustajien  
kokouksessa ilmenevän uusia huomioon otettavia asioita.  

 
Yritetään pysyä oikeussalien ulkopuolella. 
 

 
Matti Asomäki 
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EUROOPAN KOMISSIO                                         TIEDOTE                28/01/2013 
 
Tietosuojauudistuksen nykytilanne 
(tiedotteen alusta ja lopusta jätetty pois yhteensä noin neljä sivullista tekstiä) 
 

Mitä uudistus merkitsee kansalaisille? 

 

Ehdotus EU:n uudeksi tietosuojasäännöstöksi edistää kolmella tavalla yksilöiden oikeutta hallita tie-
tojaan ja auttaa lujittamaan heidän luottamustaan verkkopalveluihin. 
 Ensiksikin uuden EU:n lainsäädännön tarkoituksena on vahvistaa ”oikeutta tulla unohdetuksi” eli 
oikeutta pyytää tietojen poistamista sitten, kun niiden säilyttämiseen ei ole enää perusteltua syytä. 
Näin käyttäjien on helpompi hallita riskejä, jotka liittyvät tietosuojaan verkkoympäristössä. Lisäksi 
käyttäjien on entistä helpompi tutustua omiin tietoihinsa ja siirtää tietonsa palveluntarjoajalta toisel-
le. 
 Toiseksi, jos tietojenkäsittely edellyttää rekisteröidyn suostumusta, hänen on annettava se ni-
menomaisesti. Pelkkä olettamus ei enää riitä, kuten vielä nykyään joskus tapahtuu. Rekisteröidyn 
suostumus on nyt – ja myös ehdotetun uudistuksen jälkeen – vain yksi useista perusteista, joiden 
nojalla tietojenkäsittely voidaan laillisesti hyväksyä. Muita perusteita ovat esimerkiksi sopimuksen 
täytäntöönpano, laillinen velvoite, yleinen etu tai rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Silloin kun tieto-
jenkäsittely edellyttää rekisteröidyn suostumusta, se on ilmaistava nimenomaisesti: vaikeneminen ei 
ole myöntymisen merkki. 
 Nimenomaista suostumusta tietojenkäsittelyyn ei välttämättä tarvitse esittää kirjallisesti, vaan sen 
voi tehdä klikkaamalla verkkosivulla olevaa kuvaketta tai panemalla rastin ruutuun. Sitäkään ei tarvit-
se tehdä yhä uudestaan, vaan suostumus voidaan antaa yhdellä kertaa useisiin eri tietojen-
käsittelytoimiin. 
 Kolmanneksi uudet säännöt auttavat vähentämään tietosuojaloukkauksia. Kun rekisteröityjen tie-
toja katoaa tai niitä varastetaan tai niihin tunkeudutaan luvatta, uhreille olisi ilmoitettava tieto-
suojaloukkauksesta mahdollisimman nopeasti. Nopea toiminta tietosuojaloukkausten selvittämiseksi 
on suunnattu rikollisia, ei laillisia yrityksiä vastaan. Miksei tietosuojaloukkauksista voisi ilmoittaa 24 
tunnin kuluessa, jos se suinkin on mahdollista? Muuta komission ehdotuksessa ei vaadita. Tilastot 
osoittavat, että maissa, joissa ilmoitus on tehtävä välittömästi, tietosuojaloukkauksia tapahtuu vä-
hemmän kuin muualla. Tätä koskevat tiukat säännöt selvästikin kannustavat yrityksiä suojaamaan 
henkilötiedot paremmin. 
 
Mitä ”oikeus tulla unohdetuksi” todella tarkoittaa? 

 

”Oikeus tulla unohdetuksi” ei ikävä kyllä auta pyyhkimään luottohistoriaa puhtaaksi. 
Komission ehdotus perustuu jo nyt olemassa olevaan oikeuteen vaatia henkilötietojen poistamista, 
jos niitä ei enää tarvita mihinkään lailliseen tarkoitukseen. Tämä liittyy monenlaisiin arkipäivän tilan-
teisiin. Esimerkiksi lapset eivät välttämättä ymmärrä, mitä riskejä henkilötietojen levittämiseen 
liittyy, ja joutuvat joskus katumaan sitä varttuessaan aikuisiksi. Heidän olisi halutessaan voitava pois-
taa tällaiset tiedot. 
 
Kirjoitetaanko historia uusiksi tämän oikeuden myötä? 

 

Oikeus tulla unohdetuksi ei tarkoita myöskään historian uudelleenkirjoittamista. Komission ehdotuk-
sella (17 ja 80 artikla) suojataan nimenomaisesti ilmaisunvapaus ja tiedotusvälineiden vapaus sekä 
historiallinen ja tieteellinen tutkimus. Henkilötietoja voidaan myös säilyttää niin kauan kuin niitä tar-
vitaan esimerkiksi sopimuksen tai jonkin lakisääteisen velvoitteen täyttämiseen. Oikeus tulla 
unohdetuksi ei siis ole absoluuttinen.  
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Mirja ja Heikki Kantolan toimesta on nyt julkaistu kirja ”Eliel Wartiainen karhunkaataja ja kareliaa-

ni”. Aikaisemmin he ovat julkaisseet Ilmari Wartiaisen päiväkirjan Suomen Joutsenen ensimmäiseltä 

valtameripurjehdukselta. Mirjan sukuhaarasta myös Elielin serkku Alfred lähti nuorena merimieheksi. 

Laivan haaksirikon jälkeen hän opiskeli ja hankki itselleen turvallisemman ammatin.  

 

Alla olevan tiivistelmän Alfredin elämänvaiheista on kirjoittanut Salomon Ilmonen, joka ensimmäi-

senä tutki suomalaisten vaiheita uudella mantereella ja ehkä tunsikin hänet. Olisi toivottavaa, että 

Heikki ja Mirja tekisivät tästä Rantasalmen Anders Wartiaisen (s.1777) pojanpojasta samantasoisen 

kirjan kuin Ilmarista ja Elielistä. (M.A.) 
 

 

AMERIKAN SUOMALAISTEN  

 

HISTORIA I 
 

TOIMEN JA PYRKIMYKSEN MIEHIÄ 

 

 

Sivuilla 174 – 175 

ALFRED F. WATCH (VARTIAINEN), 

 

syntynyt Käkisalmella, Suomessa v.1855. Kuudellatoista ikävuodellaan, ollen vielä lukiolainen, läksi 

hän merelle ja saapui norjalaisella laivalla Amerikaan v. 1871. Tämä laiva joutui kuitenkin haaksi-

rikkoon Delawarejoen suupuolessa, lähellä sitä paikkaa, jota kaikkein ensimmäiset Delawaren 

siirtokuntaan tulijat v. 1638 ihastuksissa kutsuivat paratiisi-nimeksi. Miehistö pelastui, mutta samalla 

he tulivat jäämään joksikin aikaa maihin Amerikassa. Nuori suomalainen meripoika alkoi käydä eng-

lanninkielistä koulua, joka olikin hänelle vastaisuudessa suuresta merkityksestä, perehtyen Amerikan 

historiaan ja oloihinkin. Mutta synnyinmaahansa hän kuitenkin ensimmäisessä sopivassa tilaisuudessa 

pyrki ja pääsikin. 

 

Nuori Vartiainen, joka oli saanut kokea merielämän kaikkein raskaimpia kohtaloita, alkoi uudestaan 

lukemaan, josta oli seurauksena, että hän Viipurin lukiosta suoritti ylioppilastutkinnon ja kävi Helsin-

gistä hakemassa valkolakin itselleen. Vaellushaluinen nuorukainen siirtyi sitten taas muutamiksi 

vuosiksi Pietariin, jossa hän harjoitteli silmälasien asettamista eräässä keisarillisessa optiikkoliik-

keessä. Siellä saavuttamansa oppi olikin mitä perusteellisinta ja täydellistä sanotulla ammattialalla. 

Kahdeksankymmenen luvulla hän uudestaan matkusti Amerikaan ja asettui Philadelphiaan, johon hän 

poikapäivinään jo oli mieltynyt. Siellä on hän harjoittanut silmälasiliikettä vuosikymmeniä, ollen alal-

laan tunnetuimpia optiikkoja. Hän on naimisissa toiskielisen kanssa. Mr. Watch kuuluu moneen 

amerikalaiseen seuraan, sekä nauttii yleistä kunnioitusta laajojen tietojensa ja perinpohjaisen ammatti-

taitonsa vuoksi. On etevä monissa kielissä ja harrastaa filosofiaa y.m. 

 
 

Kirjoittaja SALOMON ILMONEN 
 
Tekijän kustannuksella 1919  
HACOCK, MICHIGAN, U.S.A. 
SUOMALAIS-LUTERILAISEN KUSTANNUSLIIKKEEN KIRJAPAINOSSA 
 

 

Salomon Ilmonen syntyi Ilmajoella 1871 ja kuoli Fort Bragg, California 1940. Hän oli amerikansuomalainen 
pappi ja historiallisen tiedon kerääjä, joka kirjoitti useita amerikansuomalaisten historiaa käsitteleviä teoksia. 
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Muistokirjoitus Urpolle 
 
 

Viimeinen vuosi on ollut meille kaikille suuren surun täyttämää 
aikaa. Kuudesta sisaruksesta, enää neljä on jäljellä; Arto ja Urpo 
ovat jo siirtyneet luotamme pois. Nuorimman veljen, Arton, kuo-
lema tuli yllättäen, hän kuoli 16.10.2012 ja hänet haudattiin 
18.11.2012. Urpo menehtyi neljä vuotta kestäneen vaikean sai-
rauden uuvuttamana 27.3.2013. Hänet haudattiin 12.4.2013 
Arto-veljen viereen Mönni / Selkien hautausmaalle. 
 Urpo syntyi Kontiolahden Mönnissä, 28.7.1954, jossa myös 
hänen lapsuutensa alkoi. Se loi perustan elämäntaipaleelle. Lap-
suutta varjosti isän vaikea sairaus Urpon ollessa vasta kansa-
kouluikäinen. Onneksemme, isä sai jatkoaikaa elokuulle 2002 

asti ja ehti nähdä Urpon elämänkaaren, perheen perustamisesta 
suureksi työnantajaksi Joensuussa ja Kontiolahdessa. 

 Urpo aloitti työelämän jo alaikäisenä, Mönnin / Selkien tienparannustöissä ”mestarin 
vastuulla”. Suvantokadulle valmistui vuonna 1976 uusi kauppaliike, josta hain pahveja 
silloisen työnkuvani mukaan. Sain kauppiaan tapaamaan Urpon, joka olikin jo seuraavana 
aamuna odottamassa kauppiasta. Varastomiehestä ura alkoi. Urpo taittoi yli 20 km työ-
matkan pyörällä, joskus jopa kävellen. Urpoa alettiin kysyä itsenäiseksi kauppiaaksi. 
Lopulta henkilökuntaa Urpolla oli parhaillaan yli 50. 
 Vuonna 1977 Urpo tapasi, elämänsä naisen: Eevan. Heillä alkoi heti löytyä yhteinen 
sävel, eikä aikaakaan kun olikin jo lapsia. Urpolle oli lastensa hyvin vointi ensiarvoisen 
tärkeää. Hän vei joka aamu lapsensa kouluun ja kävi iltapäivästä hakemassa. Urpo ei juuri 
itseään säästellyt. Eevan kanssa muistivat kaikkien syntymäpäivät, sukulointia unohta-
matta. 
 Suku, isänmaa ja karavaanimatkailut olivat tärkeä asia Urpolle. Lipputangossa oli 
joko Vartiaisten sukuviiri tai Suomenlippu, päivien mukaan. Karavaanimatkailut tehtiin 
perheen ja joskus sukulaisten voimin. Eräs reissu oli erikoinen: Urpo pyysi minua ajamaan 
heidän matkailuautollaan, vaikka aina itse tykkäsi ajaa! Vaivoista hän ei koskaan valitta-
nut, joten en osannut edes arvata mitä oli tulossa. 
 Urpo oli kova penkkiurheilija, Mehtimäen jäähallin F-katsomon vakiokasvo. Ei var-
maan montaa urheiluseuraa, -yhdistystä tai järjestöä ollut, jossa Urpo ei olisi ollut 
mukana. Lompakko oli auki, kun joku kävi kyselemässä että saisiko avustusta. Taisi joku 
taho saada vähän enemmänkin. 
 Urpon voimat vähenivät pikkuhiljaa, ensin meni jaloista voimat, sitten puhe ja lopuksi 
käsien lihaskunto. Lopulta vain vasemman käden peukalo ja etusormi toimivat. Ehdimme 
kumminkin useamman kerran viettää laatuaikaa Enossa, Joukiisenrannassa, joka oli Ur-
polle erityisen tärkeä viimeisinä vuosina. Tästä on syytä antaa sydämelliset kiitokset Ekille 
ja Päiville. Täysin keskustelematta Urpo ei kumminkaan jäänyt. Hän käytti puhetta tuotta-

vaa kommunikaattoria keskusteluun ja muuhun maailmaan hän piti yhteyttä Internetin 
avustuksella. Jopa viimeisenä elin päivänäänkin hän hoiti asioitansa sähköpostitse. 
 Sairauden edetessä, kotoa pois muutto Honkalammelle - hengitysvajetiimiin, jossa oli 
ympärivuorokautinen hoito - oli pelottava asia. Pelko yksin jäämisestä oli suuri. Monet kä-
vivätkin, mutta myös tässä Eeva oli Urpolle tärkein ihminen. Eeva kävi useasti päivässä 
katsomassa puolisoaan. Eevalle kiitos siitä. 
 Niin kaikki loppuu… Ja lopulta Urpo uupui. Kuitenkin Urpo eli aina viimeiseen asti 
tätä päivää ja oli aina mukana menossa. Urpo oli loppuun asti oma itsensä, elämän myön-
teinen ja aikaansa seuraava. Viimeisinä viikkoina hän rupesi itse puhumaan, että on 
jatkoajalla ja korkeintaan yksissä viikoissa on elinaikaa jäljellä. Ja älä kerro toisille. Nyt on 
Urpolla kaikki hyvin. 
 
Kirjoittaja veli Markku 
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