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

Palstalla kerrotaan myös sukuseuran kuulumisia ja tiedotuksia. 
 

 
 

In Memoriam 

 
Niilo Antero Vartiainen 

s. 6.12.1957 
k. 21.4.2014 

 
Niiloa jäivät kaipaamaan: 
  

 Leena 
 Liisa ja Kaisa 
 sukulaiset  
 ja laaja ystäväpiiri 
 
Niilo kuului Riistaveden sukuhaaraan (Vartiaisten 
vaiheita I) Niilo Ollinpojan jälkeläiset. Niilo oli 
29.9.1983 alkaen Vartialan kymmenes isäntä. 
 Vuonna 2009 kesäjuhlan yhteydessä vierailtiin 
myös Vartialassa. 

Lämmin osanottomme 
Vartiaiset ry ja lehden toimitus 

 

 

Sukuseuratuotteiden hinnat: 
 

 pöytäviiri  50,00 € 

 isännänviiri 100,00 € 

 solmioneula  50,00 € 

 sukukoru (ilman ketjua)  60,00 € 

 napinläpipinssi  25,00 € 
 

Kirjat: 

 Vartiaisten Vaiheita III 10,00 € 

 Vartiaisten Vaiheita IV 20,00 € 

 Vartiaisten Vaiheita IV täyd. 20,00 € 

 Vartiaisten Vaiheita V 16,00 € 

 Savon ja Karjalan Vartiaisia 5,00 € 

 Vartiaiset ry 1949-1999 10,00 € 
 
Vartiaisten Vaiheita I ja II ovat saatavilla  
maksamalla lähetyskulut. 

 

 

Kansikuva 

 

Vartiaisten sukukorusta (riipus) tehty sormus. 
Sormuksen on tehnyt ja käytti omissa häis-
sään Seppo Vartiainen Turusta. Lisää kesä-
häistä sivuilla 5 – 7. 

 

Säyneisen Kettusten laajat sukukirjat  
(2 kpl) julkistettiin heinäkuussa Säyneisessä 
(Erkki Kettunen, Käsämä) 
 

Paikalla oli toista sataa henkilöä - enimmäk-
seen Kettusia. Muutamat Vartiaiset ovat kuu-
lemma kirjaa kyselleet, mutta eivät ole löytä-
neet tilausohjeita. 

 Kirjasta löytyy suuri osa Pisankosken Antti 
Vartiaisen sukuhaaraa lähtien Matti Vartiai-
sesta (1783 - 1830). Hän oli mennyt naimisiin 
Silja Parviaisen (s. 1788) kanssa, jonka äiti on 
Valpuri Kettunen (1759 - 1833).  

 

Kirjojen tiedot ja tilausohjeet:   
http://atk-rasti.com/sukukirjat 

 

Kirjoista löytyy aika paljon myös Säyneisen 
paikallishistoriaa, karttoja yms. 

 

 

Jäsenmaksu 2015 

 

Vartiaiset ry:n jäseniä pyydetään suorittamaan 

yhdistyksen jäsenmaksu  

viimeistään 31.1.2015. 
 

Jäsenmaksu on edelleen vain 30 euroa ruoka-

kunnalta. Tähän sisältyy kaksi kertaa vuodessa 

ilmestyvä Vartiaisten Viesti. Molemmat lehdet 

ovat 16-sivuisia. 
 

Maksu suoritetaan tilille  

FI78 8000 1700 0603 54, DABAFIHH. 
 

Maksun viestikenttään pyydetään lisäämään 

jäsenen nimi ja osoite. Milloin jäsenen ruoka-

kuntaan kuuluva muu henkilö on jo yhdis-

tyksen jäsen tai haluaa sellaiseksi, merkitään 

myös hänen nimensä. 
 

 

Seuraava Vartiaisten Viesti ilmestyy 
toukokuussa 2015, koska olemme siirty-
neet kaksi kertaa vuodessa julkaistavaan 
lehteen.  



3 

 

Uudet säännöt hyväksytty 

 

 

 

Pääkirjoituksessa lehtemme loppusyksyn numerossa olisi luontevaa olla katsaus menneeseen  

toimintavuoteen. Tänä syksynä se ei kuitenkaan ole ajankohtaista, koska tilikausi päättyy vasta  

31.12. uusien sääntöjen tultua voimaan; vanhojen sääntöjen mukaan tilikausi olisi päättynyt elokuun 

lopussa. Vuosikokouksessa Helsingin Karjala -talolla päätettiin vuosi sitten uusista säännöistä.  

Patentti- ja rekisterihallitus ilmoitti niiden hyväksymisestä 28.05.2014 ja ne on nyt luettavissa omilla 

verkkosivuillemme.  

Uudet säännöt antavat mahdollisuuden pitää vuosikokous eli varsinainen sukukokous vasta tilikauden 

päättymistä seuraavana kesänä, joten jatkossa Vartiaisilla tullee olemaan kesäjuhla joka kesä, jolloin 

hoidetaan myös vuosikokousasiat. Tämä lieneekin käytännössä näkyvin uusien sääntöjen aiheuttama 

muutos yhdistyksemme toiminnassa verrattuna edellisten vuodelta 1988 oleviin sääntöihin. 

Ensi kesänä Vartiaisten on määrä kokoontua Partaharjun leirikylässä Pieksämäellä lauantaina elokuun 

1. päivänä. Juhlapaikkaan voi tutustua jo nyt Partaharjun verkkosivuilla www.partaharju.info tai 

kirjoittamalla Googleen hakusana Partaharjun toimintakeskus. Kesäkokous on ajateltu yksi-

päiväiseksi. Hallituksen jäsenten keskuudessa on tosin ollut esillä, että jotkut haluaisivat ehkä viipyä 

siellä pidempäänkin. Tähän leirikylä tarjoaa erinomaiset puitteet leppeine savolaisina maisemineen, 

ulkoilumahdollisuuksineen ja palveluvalmiuksineen. Tarkempi ohjelma sekä vuosikokouksen  

esityslista julkaistaan seuraavassa Vartiaisen Viestissä kevätpuolella 2015. 

Toinen muutos uusien sääntöjen myötä liittyy hallitukseen. Vuosikokouksessa valitaan uusi hallitus 

seuraavaksi tilivuodeksi eli 01.01.-31.12.2016. Esimiesnimitys jää historiaan ja valitaan vain  

hallituksen puheenjohtaja sekä enintään 8 jäsentä; myös varajäseniä voidaan valita. Tähän asti  

puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten toimikausi on ollut kolme (3) vuotta kerrallaan, jatkossa siis 

vain yksi (1) vuosi.  

Uutena näkökulmana hallituksen jäsenten valinnassa on, että pyritään huomioimaan eri sukuhaarojen 

ja alueiden tasapuolinen edustus. Koska yhdistyksen kotipaikka on Helsinki, on luontevaa, että monen 

hallituksen jäsenen kotipaikka on pääkaupunkiseudulla; löytyy hallituksesta toki myös maakuntien 

edustajia. Sukuhaarojen osalta edustavuus näyttää toteutuneen kohtalaisesti nykyisessä hallituksessa 

ilman, että siihen oli kiinnitetty tietoisesti huomiota (ks. pääkirjoitus 4/2013). Sukuhaara-ajattelu ei ole 

Vartiaisilla ollut tässä muodossa juurikaan esillä, toisin kuin joissakin muissa sukuseuroissa. Meillä 

sukuhaaran käsite on ollut käytössä lähinnä laadittaessa sukukirjoja. – Jatkossa DNA -tutkimuksen 

tulokset saattavat tosin johtaa myös siihen, että sukuhaaroja joudutaan määrittelemään uudelleen. 

Kolmas muutos liittyy jäsenkriteereihin. Vanhoissa säännöissä jäsenoikeus rajattiin sukulaisuuteen  

tai heidän aviopuolisoihinsa ja perheeseensä. Uusien sääntöjen jäsenyyskriteeri on laveampi: kuka  

tahansa Vartiaisen sukuseuratyöstä kiinnostunut voi liittyä jäseneksi. Vaikka uudet säännöt on juuri 

hyväksytty, on herännyt kysymys, joudutaanko niitä heti muuttamaan. Sääntöehdotuksessamme  

vuosikokouksessa marraskuussa 2013 oli ajatus jättää avioliitto jäsenyyskriteerinä mainitsematta,  

mutta Patentti- ja rekisterihallitus sen kirjasi sääntöihimme. Asian ei tarkkaan ottaen tarvitse tulla  

käytännössä esille lainkaan; sillä on ehkä enemmän periaatteellista tai symbolista merkitystä.  

Jos muuttamisehdotukseen päädytään, ilmoitetaan tästä aikanaan vuosikokouksen esityslistassa.  

 

Tummia marraskuun iltoja ja valoisaa Adventin Aikaa odotellen 

 

Tapio Vartiainen 
hallituksen jäsen 
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Jatkoa DNA-kartoitukseen 
 

Aloitimme viime talvena DNA-tutkimuksen, minkä avulla saimme selvyyden eri Vartiaisen suku-
haarojen sukulaisuuteen. Testatut sukuhaarat olivat Riistavesi, Ilomantsi, Kiuruvesi, Retunen, 
Suonenjoki / Pieksämäki, Västinniemi, Mattisenlahti ja Hakkarala. 
 
Yhdistys haluaisi kuitenkin vielä jatkaa tutkimusta tuomalla mukaan lisää Vartiaisten sukuhaa-
roja. Jos siis isälinjasi on Vartiainen ja DNA-tutkimus kiinnostaa, ota minuun yhteyttä! 
Haluaisimme löytää vapaaehtoisia testihenkilöitä, jotka ovat esimerkiksi Jyrinlahden, Pielisjär-
ven ja Käkisalmen sukuhaaroista. Jos olet kiinnostunut tutkimuksesta, etkä ole varma 
sukuhaarasta, voimme yhdessä sitä selvittää. 
 
Vartiaiset ry tukee DNA-tutkimuksen tekemistä osallistumalla 25 %:n osuudella kuluihin, jolloin 
testattavan itsensä maksettavasti jää noin 130-160 euroa. 
 
Itse tutkimuksen tekeminen on varsin helppoa. Kotiin lähetetään testikitti, jossa on kaksi vanu-
puikkoa ja niille pienet purkit näytteille. Vanupuikoilla otetaan posken sisäpinnalta sylkinäyte, 
joka suljetaan purkkiin. Alla on havainnollistava kuva testikitistä. 
 

 

 
 

Kuvan lähde: http://www.electricscotland.com/webclans/family_tree_dna.htm 
 

Jani Koskinen 
jani.koskinen@iki.fi 

 

(Mikä l i  te i l lä e i  o le  käytössä t ietokonetta  ja sähköpost ia ,  vo it te saada Jani in yhteyden myös 
taval l ise l la  post i l la  k i r jo i t tamalla  takakannessa olevaan pääto imit ta jan osoit teeseen.  Muista-
kaa omat yhteyst ietonne!)  

mailto:jani.koskinen@iki.fi
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Keskiaikaiset kesähäät Turussa 

 

 

Kun 57-vuotias Seppo Vartiainen ja 49-

vuotias Taru Sarajärvi alkoivat suunnitella 

häitä, he tiesivät, että ainakaan prinsessajuhlia 

niistä ei tulisi. Parikunta päätyi valitsemaan 

juhlapaikaksi Turun linnan ja vuosisadaksi 

1500-luvun. 

 

”On mahtavaa, että tavallinen taatelintallaaja 

voi pitää juhlansa Turun linnassa. Linna on 

hetken elävä, kun me olemme siellä. Turun 

linnasta tulee osa meidän historiaa, ja meistä 

tulee osa linnan historiaa”, tunnelmoi Seppo 

Vartiainen Turun Sanomien toimittajalle 

 

Kun Seppo Vartiainen jäi leskeksi 2011, hän 

ajatteli, että ainakaan häitä hänen ei tarvitsisi 

enää järjestää. ”Sitten Taru tupsahti elämääni. 

Tajusin aika nopeasti, että hän on se minun 

toinen lottovoittoni.” Niinpä vieraat astelivat 

Turun linnan kirkkoon gregoriaanisen kirkko-

laulun kaikuessa linnan seinistä.  

 

Vartiaisilla on yhteensä viisi 

aikuista lasta, Sepolla kolme 

ja Tarulla kaksi.  

 

Hääjuhlassa Seppo Vartiai-

sen viittaa koristi kolme Var-

tiaisten sukuseuran vaakuna. 

Hänen poikansa Nikon vii-

tassa vaakunoita oli kaksi ja 

Nikon 2-vuotiaan pojan To-

masin viitassa yksi. 

 

Vieraat suutelivat sulhasen 

sukusormusta alistumisen 

merkiksi. Kuvassa Tomas 

Nikonpoika vuorollaan suu-

telee ”herttuan” sormusta. 

 

Avioliittoon siunaamisen jälkeen kamarijunkkari eli Turun linnan vahtimestari Jari Marjasto huusi 

vieraille ohjeita. 

 

”Emme tule sallimaan sitä, että juomien kanssa kuljeskellaan ympäri linnaa. Seinät on juuri kalkittu, 

eikä kruunulla olisi rahaa korjata niitä. Jos joku ei tottele, meillä on kyllä keinomme saada hänet ku-

riin”. Hän osoitti huovi Markus Wredeä, joka seisoi terävä tappara kädessä u-kirjaimen muotoon 

asetettujen pöytien vieressä. 
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Säätyläiset saivat kovaäänistä ohjausta myös siihen, miten veistä käytetään lusikan kaverina juhla-

aterialla: ”Illallinen syödään ajan tapaan ruisleivän päältä. Juhlassa suuta ei sovi pyyhkiä hihaan tai 

kädenselkään, vaan sivistyneesti pöytäliinaan.” 

 

Myös koko 65-henkinen vierasporukka oli pukeutunut aikakauden asuihin. Erityisesti miesvieraat oli-

vat koristeellisia. Monella heistä oli sulkahattu ja useammalla vaaleanpunaiset silkkinauhat kengissä. 

 

 

Ruokailun jälkeen 

Vartiaiset houkutteli-

vat vieraat tanssimaan 

uusia muotivillitys-

tansseja.  

Yksi tansseista oli 

valssi, jossa poikkeuk-

sellisesti ollaan hyvin 

lähellä paria koko 

tanssin ajan. 

 

”Minä herttuana olin 

tietenkin saanut kuul-

la, että tällaisiakin 

tansseja on”, ilmoitti 

Seppo Vartiainen. 

 

 

 

Ilta päättyi poloneesiin, jonka jälkeen linnanvouti hätisti vieraat pois:  

”Aikanne on ohi. Voitte välittää suurherttualle kiitokset linnan lainasta.” 
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Juhla ei kuitenkaan ollut vielä ohi. 
 

”Lähdemme vossikalla jatkoille kotiin. Siellä on avotulta, olkipaaleja ja viskibaari autokatoksessa. 

Miesten vessa sijaitsee pihan perällä.” Seppo Vartiainen tiedotti. Näistä jatkoista meille ei ole kerrottu 

enempää, kuva puhukoon puolestaan. 

 

 

Teksti on suurelta osin lainattu Turun Sanomilta. Kuvat on Seppo itse lähettänyt toimitukselle. Seppo 
kuuluu Carl Vartiaisen ja Anna Miettisen jälkeläisiin Kaavilta. 
 



 
 

Muistathan 

 

Kun muutat nimeä tai osoitetta ole  

hyvä ja ilmoita siitä sukuseuralle. 

Vain tällä tavoin varmistat, että yhteys  

sukuseuraan ei katkea ja saat kaiken 

lähettämämme postin, lehden, jäsenkirjeet 

ja mahdolliset muut tiedotteet. 
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Alueellinen SUKUSEURAVERKOSTO  

Savoon ja Pohjois-Karjalaan? 
 

 

 

Kuusankoskella Hotelli Sommelossa järjestettiin 25.10.2014 Juuret Kymenlaaksossa -tapahtuma.   

Tapahtuma oli ensimmäinen Kymenlaakson sukuseuraverkoston ideoima yleisötapahtuma. Järjestelyn 

hoitivat sukututkija Heikki Heikkilä, Hanna Näremaa-Perälä  (pj. Sukuseura Jordan Peuronius)  ja 

Sanna Kaisa Spoof (pj. Toikander-Hohti sukuseura). 

 Toimintaansa oli esittelemässä noin 15 sukuseuraa tai yksityistä sukukirjojen tekijää Kymenlaak-

sosta. 

 Tapahtumassa olivat mukana Sukuseurojen Keskusliitosta (SSK) pääsihteeri Eine Kuismin, Suo-

men Sukuhistoriallisesta Yhdistyksestä (SSHY) sukututkimusopettaja Toini Leino, Haminan museot 

(3 kpl) museonjohtaja Terhi Pietikäinen, Valkealan Kotiseutuyhdistys ja Kyläyhdistys sekä Kymen-

laakson Kylät ry:n edustajana Erkki Sillanpää ja Mikkelin maakunta-arkistosta (MMA) maakunta-

arkiston johtaja Tytti Voutilainen. Yhdellä sukujulkaisuihin liittyvällä yrityksellä oli myös esittely-

pöytä tapahtumassa. 

 Esittelypöydät ja valkokankaalla näytetyt videofilmit Kymenlaakson historiasta olivat hotellin isos-

sa salissa. Esitelmät pidettiin luentosalissa ja joidenkin sukuseurojen omat kokoukset pienemmissä 

kokoustiloissa. 

 Tapahtuman tarkoituksena oli lisätä Kymenlaakson alueella vaikuttaneiden sukujen yhteistyötä eli 

nykytermein ”verkottua”. Vuonna 2011 ensi kertaa kokoontuneen Kymenlaakson sukuseuraverkoston 

alkuyhteydenpitoihin on lähes 20 alueen sukuseuraa osallistunut. Verkosto on epävirallinen ja jokai-

nen suku maksaa vain omat kulunsa. Verkostolle ei ole tarkoitus kerätä varoja vaan pyrkimyksenä on 

sukuseurojen yhteistyöllä löytää toimintatapoja, joilla sukuseurojen varoja saataisiin käytettyä tehok-

kaammin. 

 Esimerkiksi sukututkimuksessa samojen henkilöiden perustietoja kerätään kirkonkirjoista useam-

paan kertaan, koska jokainen on monien eri sukujen jälkeläinen. Sukuseurojen yhteistyöllä tätä 

päällekkäistä tutkimustyötä voitaisiin vähentää ja käyttää aikaa, energiaa ja varoja niiden tietojen ke-

räämiseen, joita voidaan saada muilla tavoilla. 

 Paikallismuseoissa on runsaasti tietoa paikkakunnan menneisyydestä, näyttelyissä on vai pieni osa 

esineistä kerrallaan. Museonjohtaja Terhi Pietikäisen mukaan sukututkijat ovat pääsääntöisesti terve-

tulleita museoon tutkimaan, hankaluutena ovat tavallisesti puutteelliset tilat tutkimuksille ja se ettei 

museon henkilökunta ole ehtinyt järjestää ja luetteloida tutkimusmateriaalia museoalan vaatimusten 

mukaisesti. 

 Paikallismuseot keräävät esineitä oman keräyssuunnitelmansa mukaisesti ja ohjaavat muut tarjotut 

esineet mahdollisimman tarkoituksen mukaiseen museoon. Haminan kaupungin kolme museota kerää-

vät kaupungissa asuneiden henkilöiden tai yritysten siellä käyttämiä esineitä. Esimerkiksi paikallisen 

yrityksen tarjoamaa vanhaa esinettä ei otettu vastaan koska sitä ei ollut käytetty yrityksen Haminan 

toimipaikassa. Museoon hankittiin muualta vanha kello, joka kellotaulun tekstin mukaan oli valmistet-

tu Haminassa. Asiaa selviteltäessä löydettiin tiedot Pietarista tulleesta kellosepästä ja hänen perheestä 

asuinpaikkoineen. Nyt kellon ja sen valmistaneen kellosepän perheestä kertovan näytelmän avulla 

Haminan koululaisille kerrotaan paikkakunnan elämästä 1800-luvulla. 

 Sukututkijan, joka haluaa etsiä tietoja museon kokoelmista, kannattaa tehdä alustava suunnitelma 

kirjallisesti ja toimittaa se museolle. Museon henkilökunta selvittää onko kyseiseen tutkimukseen so-

pivaa aineistoa museon hallussa, missä varastoista se on ja voiko sitä antaa tutkittavaksi. 

 Museoille on kertynyt suuria määriä vanhoja valokuvia, joiden tunnistamisessa ja niissä olevien 

henkilöiden elämänvaiheiden selvittäminen sopivat sukututkijoille.  

 Valkealasta oleva Erkki Sillanpää kertoi esitelmässään Suomen Kotiseutuliiton ja alueellisten koti-

seutuyhdistysten toimintatavoitteista ja siitä mitä on saatu aikaan. 

 SSK:n ja Suomen Kotiseutuliiton yhteistyö alkoi kesällä Hämeenlinnassa, Valtakunnallisten Koti-

seutupäivien yhteydessä. Kymenlaakson alueen sukuseuroja ei ole jäsenenä Suomen Kotiseutuliitossa, 
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eikä ehkä muitakaan sukuseuroja. Sukuseuroilla voi olla paikallista käytännön yhteistyötä Suomen 

Kotiseutuliiton kotiseutu-, kaupunginosa- tai kyläyhdistysten kanssa. 

 Se miten sukuseura voisi tukea kotiseutuyhdistysten tavoitteita, liittyy siihen miten sukuseura kan-

nustaa ja tarvittaessa puolustaa suvun alkuperäisten ja nykyistenkin asuinalueiden elinkelpoisuutta. 

Suomen Kotiseutuliitto huolehtii valtiolta saamiensa määrärahojen puitteissa seurojentalojen ja vastaa-

vien vanhojen rakennusten kunnostusavustusten jakamisesta. Näitä rakennuksia mm. perheet ja suvut 

käyttävät tapahtumissaan, kun omat kodin tilat eivät riitä. 

 Kouvolan kaupungin kaavoitusarkkitehti Hannu Purho aloitti runsaasti karttoja ja kuvia hyväksi 

käyttävän katsauksensa Kymenlaakson rakennuskulttuuriperintöön 122 000 vuoden takaisista tapah-

tumista, jotka vaikuttavat vieläkin alueella. Esityksessä vauhdikkaasti sulaneet kilometrien paksuiset 

jäätiköt saivat aikaan Salpausselkä I ja Salpausselkä II sekä suuret määrät vettä, joka purkautui näiden 

harjujen läpi muodostaen Kymijoen. Maaperän kohotessa Saimaan vedet saivat itselleen uuden pur-

kautumisreitin itään. Kymijoki pysyi kuitenkin hyvänä lohijokena. Asukkaita tuli alueelle eri 

suunnilta. Roomalaiskatolinen ja kreikkalaiskatolinen uskonto kilpailivat alueesta. Pohjoinen Viipurin-

tie kulki alueen kautta ja tärkein sysäys rakennuskannan monipuoliselle kehitykselle oli rautatie-

yhteyden saaminen. 

 Joen vesivoiman ja rautatien yhdistelmä herätti liikemiehet rakentamaan sahat ja paperitehtaat alu-

eelle. Joen vastakkaisilla rannoilla olevat kilpailevat yritykset käyttivät rakennusten ja alueidensa 

suunnitteluissa hyviä suunnittelijoita ja parhaita ammattimiehiä rakentamisessa. Suurin osa rakennuk-

sista olisi edelleen rakenteellisesti kunnossa, vaikka niihin on tehty tuotannon vaatimia muutoksia. 

Tuotannon väheneminen on jo johtanut joidenkin teollisuusrakennuksien purkamisiin ja Hannu Purho 

ihmetteli kuinka kauan amerikkalaisten eläkeläisten rahoja käytetään tyhjänä olevan paperitehtaan 

pääkonttorin lämmittämiseen. 

 Tehtaiden työntekijöilleen rakennuttamat omakotitalot näyttivät olevan hyvässä kunnossa ja ympä-

ristöt viihtyisiä. Samoin koulut, lastentarhat, kaupat ja muutkin tehtaiden työntekijöiden ”kotoutta-

miseksi” tekemät rakennukset kuten Purho asian ilmaisi. 

 Kuvissa näkyivät alueen kirkot, joista joitakin ehkä myydään tai puretaan. Erikoisuutena teolli-

suusmiehen rakennuttama kirkko, jonka tornia valaisi jo 1930-luvulla neonlamppu. 

 Kaikkien alueen historiallisten kartanoiden, niin myytävien kuin käytössä olevien, rakennustyylejä 

Hannu Purho selvitti. Samoin ns. ”Kartanoista” erikoisempia rakennustyylejä oli päätynyt hänen esi-

tykseensä, maatilojen tuotanto- ja talousrakennuksien muutokset. Yleistä oli rakennusten koristeel-

lisuuden vähentyminen. 

 Hannu Purhon esitystapa oli elävää ja asiat mielenkiintoisesti kerrottu. Vieraallekin selvisi mistä 

paikasta hän oli kulloinkin kertomassa. Kannatti odottaa päivän viimeistä esitelmää. 

 Kymenlaakson sukuseuraverkoston toimintaan osallistuneiden sukuseurojen sukututkimustiedos-

toissa on muutamia, joiden nimi on Vartiainen. Eniten ihmetytti, ettei Suomen suurimman sukuseuran 

Mänttärien sukutiedostossa ole kuin viitisen Vartiaista. Vartiaiset ry:n sukututkimustiedostosta on noin 

250 Kymenlaaksossa syntynyttä. Näiden yhteyksien selvittäminen paikallisiin sukuihin vaatii perus-

teellisempaa valmistelua, nyt oli tarkoitus vain tutustua Suomen ensimmäiseen sukuseuraverkostoon. 

 Vartiaisten ei kannata liittyä Kymenlaakson sukuseuraverkostoon mutta yhteistyötä siihen kuulu-

vien sukuseurojen kanssa kannattaa tehdä ja käydä heidän tulevissa tapahtumissaan. Osa näistä 

sukuseuroista ei kuulu Sukuseurojen Keskusliittoon. 

 Vartiaiset voisivat esittää Savon ja Pohjois-Karjalan alueiden sukuseuroille yhteisen sukuseura-

verkoston perustamista Kymenlaakson esimerkin pohjalta. Savon ja Pohjois-Karjalan erillisiä suku-

seuraverkostoja ei kannata muodostaa, koska samoja sukuja on asunut vuosisatoja molemmissa 

maakunnissa. Yhteisesti järjestettäviin tapahtumiin on mm. helpompi saada sukujen jäseniä kiinnosta-

via henkilöitä esiintymään ja kustannukset jakautuisivat laajemmalle joukolle. Kuten Kuusankoskella 

jokainen sukuseura voisi halutessaan pitää tapahtuman yhteydessä omat jäsenkokouksensa. Alueelli-

sen sukuseuraverkoston yhteistoiminta helpottaisi myös keskusliittomme toimintaa. 

 

Matti Asomäki 
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Kassakaappimestarit Aksel ja Aarne Vartijan sukuhistoriaa  
Wartiaisen sukupuussa (4 sukupolvea) 1900 luvun alusta  

näihin päiviin: 
 

 

Kuva1. (ei tiedossa valokuvan ottamisajankohta, kumminkin 
jossain 1800-luvulla).  
Otto ja Hilda Wartiainen (Otto 1862-1918 ja Hilda 1860-1934). 
Otto asui koko elämänsä Joensuussa, josta löytyy hänen hau-
tansa. Haudalla on hänen poikansa Akselin tekemä rautainen 
risti. 
 
 
Kuva 2. (Vuosi 1904) 
Aksel (Hildan ja Oton poika) ja Anna Wartiainen (Aksel 1885-
1951 ja Anna 1886-1961). Aksel oli jo nuorena ammattitaitoi-
nen kupariseppä ja sai kisällinkirjan jo ollessaan vain 15 vuotta 
vanha. Tuolloin hän oli jo muuttanut Turkuun ja sai pläk-
kisepän töitä Turun telakalta. 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Kuva 3. (Vuosi 1927) 
Kuvassa Anna ja Aksel Wartiaisen lapset (vas. Veikko 1921-2007, äiti Anna, Rauha 1910-1991, Aarne 
1908-1994, Helmi 1918-2014 ja isä Aksel). 
 
Vanhimmat lapset syntyivät Turussa, josta perhe muutti Tampereelle pian 1910 luvulla. Akselille tar-
jottiin metallialalta uusia työhaasteita, jossa alkoi lukkosepän ammatti ja ura. Suomen itsenäi-
syydenajan levottomuudet pakottivat perheen muuttamaan Raaheen ja Oulaisiin, missä syntyivät 
nuoremmat lapset. 
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Kuva 4. (Vuosi 1934) 
Hääkuva, Aarne (Annan ja Akselin poika) ja Olga Vartija (Aarne 
1908-1994 ja Olga 1904-1973) Akseli perusti Kassakaappiteh-
das A. Vartija yhtymän Raahessa, jota poika Aarne jatkoi aina 
eläkeikäänsä saakka ja vähän ylikin. 
 
 Mainittakoon että he ovat tehneet jopa kahdelle Suomen pre-
sidentille kassakaapin, joten yrityksen maine oli aikanaan hy-
vinkin tunnettu ja heidän ammattitaitoaan arvostettiin. Yrityk-
sen perustamisen aikoihin ennen lasten syntymää, sukunimi 
yksinkertaistettiin ja otettiin Vartija nimi suvun nimeksi. 
 
 
Kuva 5. 
Kuvassa Aarne ja Olga Vartijan perhe vuonna 1943 (Lapset vas. 
alkaen Oiva 1937, Sävy 1941 ja Ulpu 1940-1991) Oiva ja Sävy 
elossa. Kuvasta puuttuu nuorin lapsista, Tytti 1948 joka on 
myös edelleen elossa. Kaikki suvun elossa olevat lapset asuvat 
Turun seudulla. 
 

 
Aarnen ja Olgan vanhin lapsi syntyi 
ennen sotia Oulaisissa ja kun näytti 
siltä että sota oli syttymäisillään, 
perhe pakeni Tornioon, jossa kassa-
kaappiyritystä jatkettiin.  
 
Sodan aikana syntyivät keskim-
mäiset lapset Torniossa ja sotien 
jälkeen 1948 vielä yksi iltatähti. 
Tornion kaupungin hautausmaalla 
sijaitsee Kassakaappimestarien su-
kuhauta. 
 

Jarmo Eklund 
Äidin puolelta Vartiainen 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Oton vanhemmat olivat Antti Antinpoika Vartiainen ja Anna Holopainen. Anna Holopainen oli syntynyt 29.5.1827. Naimisiin 
Antti ja Anna menivät 25.3.1859. Tieto on Liperin Vihityt 1859 N:o 4: Talollisen poika Anders Andersson Vartiainen ja piika 
Anna Paulsdr Holopainen molemmat Mattisenlahdelta.  
 
Antti oli renkinä. Syntymäaika on (Liperin syntyneet 1830 – 1849) 1.1.1832 Liperin Mattisenlahdella. 
Annan syntymäpaikasta ei löydy merkintää. 
 
Otto löytyy Joensuuhun sisään muuttaneena yksin naimattomana Liperistä 30.5.1882 saadulla muuttokirjalla ja tullut Joen-
suuhun 6.kesäkuuta 1882. 
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Vartiaiset  Mediassa         Vartiaiset  Mediassa 
 
 
Eniten esillä mediassa on – ainakin Googlen haku-
tulosten perusteella – ollut Jenni Vartiainen. Jenni 
Vartiainen valittiin Iskelmä-gaalassa 2014 vuoden 
naisartistiksi ja viime vuonna julkaistu albumi Terra 
vuoden albumiksi. Jenni hymyilee samassa kuvassa 
Teemu Selänteen kanssa, Jenni on selfiessä huivi 
päässä ilman meikkiä nauhoittamassa uutta levyä, 
Jenni esiintyy television sarjassa ”Vain elämää”. 
Jenni esiintyy Viking Gracella ja Tavastia-klubilla ja 
Tampereella ja Himos-areenalla, jne. jne. Hyvä 
Jenni, mutta entä muut Vartiaiset? 
 

Juhana Vartiainen:  
"Hyvä uutinen Suomesta!" 
26.9.2014 Demari.fi 

 

Valtion taloudellinen tutkimuskeskuksen (VATT) 
ylijohtaja Juhana Vartiainen riemuitsee eläkerat-
kaisusta. Hän ei ole vielä perehtynyt asiaan syväl-
lisesti, mutta on innoissaan. 
 - Eläkesopimukseen pitää tutustua tarkemmin, 
mutta tässä vaiheessa näyttää hyvältä, mukavaa 
saada hyvä uutinen Suomesta! Vartiainen kirjoit-
taa Twitterissä. 
 

Dagens Industri: Anders Borg tekee talous-
raportin Juhana Vartiaisen kanssa 
TALOUS 16.10.2014, Juhani Saarinen 
HELSINGIN SANOMAT 

 
Ruotsin entinen valtiovarainministeri Anders Borg 
kirjoittaa Suomen taloutta koskevan raporttinsa 
yhdessä Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen 
(Vatt) ylijohtajan Juhana Vartiaisen kanssa, kertoo 
ruotsalaislehti Dagens Industri. 
 Ennen siirtymistään Vattiin Vartiainen työsken-
teli Ruotsissa taloustutkimuslaitos Konjunktur-
institutetissa. 
 "Olen hänelle luonteva yhteistyökumppani, 
koska tunnen sekä Suomen että Ruotsin taloutta ja 
puhun ruotsia. Todennäköisesti hän minun avulla-
ni myös pääsee helpommin kiinni ja sisälle Suomen 
asioihin", Vartiainen sanoi STT:lle. 

 Anders Borgin tarjous selvittää Suomen talou-
den ongelmia on saanut ristiriitaisen vastaanoton. 
 Talouspolitiikan lähivuosien linjauksia hahmot-
televan raportin tilasi Borgilta valtioneuvoston 
kanslia.  
 Suomi ei maksa raportista palkkiota Borgille, 
mutta ilman tuloja Borgin ei tarvitse työskennellä. 
Hän saa entisenä ministerinä vuoden ajan korvaus-
ta Ruotsin valtiolta. Vartiainen ei saa korvausta 
raportin kirjoittamisesta. Hän kertoo STT:lle voi-
vansa hoitaa raportin tekemistä oman työnsä 
ohessa. (teksiä lyhennetty) 
 

Olisiko Taavi Vartiainen ollut valmis  
hanskahommiin Stanley Cup –voittajaa 
vastaan? Etelä-Suomen Sanomat 2.9.2014 
 

Pelicansin 20-vuotias voimahyökkääjä Taavi Varti-
ainen lunasti menneellä viikolla paikan usean 
lahtelaisfanin sydämestä. Torstain Lukko-ottelussa 
nuorukainen pääsi tunkeutumaan kokeneen Stan-
ley Cup -voittaja Ville Niemisen ihon alle. 
 

Professori Pirkko Vartiainen Risikon työ-
ryhmään Pohjalainen 26.09.2014 

 

Vaasan yliopiston professori Pirkko Vartiainen 
pohtii tulevaisuuden suomalaista kuntaa liikenne- 
ja kuntaministeri Paula Risikon asiantuntijatyö-
ryhmässä. Vaasan yliopiston sosiaali- ja terveys-
hallintotieteen professori Pirkko Vartiainen on 
kutsuttu Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikon 
Tulevaisuuden kunta -asiantuntijatyöryhmään 
pohtimaan millainen on tulevaisuuden suomalai-
nen kunta. Syksyn 2014 aikana kokoontuva työryh-
mä pohtii muun muassa seuraavia kysymyksiä: 
millainen rooli kunnalla on tulevaisuuden palvelu-
jen järjestäjänä ja tuottajana? Miten mahdollis-
tetaan lähidemokratia, osallisuus ja yhteisöllisyys? 
Miten vastataan kasvaviin valinnanvapauden, laa-
dun ja tuottavuuden vaatimuksiin, entä yhä 
pienenevien resurssien haasteeseen? 

Vartiaiset Mediassa jatkuu
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Meriläinen ja Vartiainen voittoihin FT:llä 
13.9.2014 Golfpiste.com 
Finnish Tourin kausi päätökseen Vuosaaressa. 
 
Matti Meriläinen (-9) ja Oona Vartiainen (-2) saivat 
kunnian olla Finnish Tourin 2014 viimeiset turna-
usvoittajat. Vartiaisen voitto oli lopulta kiistaton, 
sillä toiseksi sijoittunut Anna Kuitunen hävisi tur-
kulaiselle kahdeksalla lyönnillä. Miesten kisassa oli 
tasaisempaa, Meriläinen jätti Niklas Dahlgrenin 
taakseen lyönnin erolla. 
(Oona on Seppo Vartiaisen tytär. Seposta sivuilla 
5 –7)  
 

Rehtori Perttu Vartiainen:  
Pitää etsiä parhaita kumppaneita  
Karjalainen 03.09.2014, päivitetty: 04.09.2014  

 
Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksen luku-
vuoden avajaisissa rehtori Perttu Vartiainen vaati 
yliopiston etsimään entistä aktiivisemmin kump-
paneita oman yliopiston ulkopuolelta sekä ulko-
mailta. 
-  Vaikka yliopistomme onkin julkaisujen laadun ja 
vaikuttavuuden näkökulmasta menestynyt suh-
teellisen hyvin tutkimuksen tulosalueella, niin 
meidän on rehellisyyden nimissä tunnistettava 
myös tutkimusrahoituksemme rakenteeseen liitty-
vät uhkakuvat. 
-  Menestyksemme kansallisessa ja kansainvälises-
sä tutkimusrahoituksessa voisi olla selvästi nykyis-
tä parempi. 
- Oma käsitykseni on, että jäämme etenkin eu-
rooppalaisilla areenoilla helposti jälkeen kansain-
välisessä, mutta joskus myös kansallisessa, ver-
kostoitumisessa ja liikkuvuudessa. Siksi tutkimus-
alueiden muodostumisessa erityisen tärkeää on 
sisäisen integraation rinnalla verkostoituminen 
parhaiden ulkopuolisten kumppaneiden kanssa. 

 

Pohjois-Pohjanmaan museossa on 2.9. – 

2.11.2014  välisellä ajalla esillä pienoisnäyttely 
Matleena Vartiaisen lumoavat Barbiet  
Esillä on oululaisen 
Matleena Vartiaisen 
muokkaamia eli kus-
tomoimia Barbie-
nukkeja.  
 Osa nukeista on 
muuttunut hänen kä-

sissään fantasiahahmoiksi, osa on siirtynyt men-
neeseen aikaan kuten 1920-luvun charleston-
muodin mukaiseksi flapper-tytöksi. 
 Matleenan harrastus sai alkunsa tädin keräily-
barbie -kokoelman ihailusta. "Tiesin, ettei minun 
olisi mahdollista hankkia itselleni sellaisia. Keräily-
barbeista innostuneena aloin itse kustomoimaan 
Barbeja vuonna 1998. Välillä on pitempiä jaksoja, 
että harrastukseni on jäissä mutta kun inspiraatio 
saa valtansa, luomistyötä ei voi lopettaa..." 

 

Onko tämä Urkuviikon taiteilija seuraava 
Olli Mustonen?  
Etelä-Suomen Sanomat 7.8.2014 
Kuva: Elias Lahtinen 

 
Kamerat räpsyvät kiivaasti ja lehdistö kyselee tyh-
miä, mutta Joel Vartiainen on kuin viilipytty. Jos 
13-vuotias urkuri jännittää perjantaista Urkuviikon 
konserttiaan, niin ainakaan hän ei näytä sitä ulos-
päin. 
 Lahtelaisurkuri Kalevi Kiviniemi pyytää Joelia 
antamaan näytteen taidoistaan. Ja hänhän antaa: 
Bachin Toccata ja fuuga d-molli soljuu Lahden Ris-
tinkirkossa moitteettomasti, ulkomuistista. 
 - Diplomitason kaveri, ehdottomasti. Vähän niin 
kuin Olli Mustonen nuorena, Kiviniemi vertaa. 
 Vain vuoden ajan urkujen soittamista harjoitel-
lut Vartiainen on ehtinyt ällistyttää kaikki muutkin 
opettajansa. Kiviniemen mestarikurssille hän osal-
listui viime syksynä. 
 - Tajusin aika nopeasti, että tässä on poikkeuk-
sellinen lahjakkuus, Kiviniemi sanoo. 
 Nuoren suojattinsa urkuopintoja tukeakseen 
Kiviniemi päätti tehdä Joelin kanssa yhdessä cd-
levyn. Sen tuotto käytetään harjoitusurkujen os-
tamiseen Tuusulassa asuvan Vartiaisen kotiin. 
 

 

Onko kenelläkään tietoa Matleenan ja Joelin sukuhaarasta? 
Jos on, toimitus olisi kiitollinen tiedosta. 
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Vartiaisten  Viikarit 

 
 

Hei Viikarit! 
 
Toimitus on taas turhaan odotellut teiltä postia. Ei ole näkynyt eikä kuulunut, joten nyt joutuu ”vanha 
päätoimittaja” korvaamaan nuoret viikarit. 

 

Alla sanatehtävä, jossa siniselle pystysarakkeelle tulee avainsana, joka varmaan auttaa koko tehtävän 
ratkaisussa, kunhan ensin keksit sen. 

 
K U V A  Vaakaan: valo-, melkein kuiva järvi, Samulin, 

A R A L  ilmavirta huoneessa, vieras lintu, kurat, otus,  

A I R A  Välimäki, paratiisi, valetaan uutena vuotena 
V E T O   

I B I S  Pystyyn: paikkakunta, jalot kalat, 
L O A T  Geller, paha virus, diplomi-insinööri, 

O L I O  tuttu sukunimi,  
H A N S  toimi- tai -mainen, kaupasta, suolan lyhennys 

E D E N   

T I N A  Sanatehtävän ja arvoitusten vastaukset alla   

 
 
Wanhat Merkki- 

päivät 

(SKS kansanrunousarkisto) 
 
MARRASKUU 
Seuraavan vuoden ilmoja voi ennustaa ja-
koajan mukaan. Jako alkaa pyhäinmiesten 
päivästä (pyhäinpäivä) ja kestää kaksitoista 
päivää, niin kuin vuodessa on kuukausia. 
Sellainen on ilma vastaavalla kuukaudella, 
millainen jakoaikana on. (Ähtäri) 

 

Mitä ennen kaisanpäivää (25.11.) tuiskuten 
tulee, se vetenä aidan alitse menee. (Saari-
järvi) 

 

JOULUKUU 
Joulukuiset hyvät ilmat tietävät maaliskuisia 
pakkasia. (Koskenpää) 
 

Mitä ennen tuomasta kinostaa, kinostaa 
laariin, mitä jälkeen, se laarista pois. (Ulvila) 

 

Jouluksi talvi, juhannukseksi kesä. (Jääski) 

Arvoituksia 
 

Kuinka monta kenkää tarvitaan 
hyvin kengitettyyn hevoseen? 
 
Kummalla puolella kahvikuppia  
on ripa? 
 
Olipa kerran kolme tyttöä joiden 
piti mennä kouluun. Heillä oli vain 
yksi sateenvarjo mutta kukaan ei 
kastunut. Tiedätkö miksi? 
 
Miksi istut tunteja television  
edessä? 
 
Mihin kysymykseen sinun on aina 
vastattava kyllä? 
 
Mikä eläin voi hypätä taloa  
korkeammalle? 
 
Kenellä on aina hattu jalan  
päällä? 
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Ennakkoilmoitus Vartiaiset ry:n 

Vuosikokouksesta ja kesäjuhlasta 
 

1.8.2015 

 

Partaharju on leiri-, kokous- ja juhlakeskus Pieksämäellä upean Salvos-järven rannalla. Ainut-
laatuinen, kaunis luonto luo puitteet menestyksekkäille ja luoville kokouksille, virkistäytymiselle ja 
unohtumattomiin juhlatilaisuuksiin. Toimivat kokoustilat ja rauhalliset majoitushuoneet tarjoavat 
viihtyisää olemista yhdessä Suomen johtavista kurssi- ja leirikeskuksista. Partaharjun kautta saat 
tasokkaat ruokapalvelut niin arkeen kuin juhlaankin. 
 
Osoite: Partaharjuntie 361, 76280 Partaharju 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Alustava tieto: 
   
Kokouspaketti on 25 euroa/henkilö. 
Pakettihintoihin sisältyvät ohjelman mukaiset ruokailut: tulokahvi ja pikkusuolainen, runsas talon-
pojan lounas noutopöydästä ja kokouskahvi makean kahvileivän kera, sekä kokoustilan käyttö. 
 
Majoitustilat tarvittaessa 1 ja 2 hengen huoneissa sekä mökeissä. 
Majoitustilojen varaus suoraan Partaharjulta numerosta 044 725 4124 tai partaharju@ptk.fi. 
 
Tiedot täsmentyvät vielä, kuten pääkirjoituksessa kerrotaan, mutta toivomme teidän jo nyt ensi 
kesää suunnitellessanne varaavan tämän viikonlopun sukuseuralle, entisille ja uusille ”sukulaisille”. 
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