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TTooiimmiittuussssiihhtteeeerriinn  ppaallssttaa
Palstalle voi lähettää uutisia, lehtileikkeitä, onnitteluja ja tervehdyksiä. 
Palstalla kerrotaan myös sukuseuran kuulumisia ja tiedotuksia.  
 
 
Jenni Vartiainen voitti ammattiopiskelijoiden 
kutsukilpailun taidemusiikkisarjan Jyväskylän 
valtakunnallisissa kantelekilpailuissa 4-6. kesä-
kuuta 2007. 

 
Vartiaisten sukukokouksessakin esiintynyt kuopio-
lainen, opiskelun myötä helsinkiläistynyt Jenni 
Vartiainen on voittanut ammattiopiskelijoiden kutsu-
kilpailun taidemusiikkisarjan Jyväskylän valtakunnalli-
sessa kantelekilpailussa. Pakollisena kappaleena oli 
Adina Dumitrescun säveltämä 4 henkäystä kanteleelle. 
Vapaaohjelmassa Jenni soitti John Cagen In a Lands-
cape sekä Jukka Linkolan Terracotta Ladyn teoksesta 
Summer Tales. Jenni suorittaa maisteriopintoja Sibe-
lius-akatemiassa. Hän valmistui musiikin kandidaatiksi 
2006. (Uutisen lähetti Jennin isä Seppo Vartiainen, 
Kääpäkuja, Kuopio) 
 
 
Kansikuva 
Kuvan on piirtänyt Venla, mumminsa Anita Vartiaisen 
syntymäpäivälahjaksi 20.1.2007. Valitettavasti musta-
valkoisuus ei tee oikeutta loistavan punavioletin sävyi-
selle kuvalle. Venla on Kai Osmonpoika Vartiaisen 
tytär. Hän kuuluu Kaavin Jyrinlahden haaraan 
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pidetään 27.10.  Helsingissä, Suomalaisella  

Klubilla, osoite Kansakoulukuja 3 
 
OHJELMA 
Klo 12.00  Kokoontuminen 
 12.10 Esimies avaa tilaisuuden 
 12.20 Vuosikokous 
 13.15 Lounas 
 14.15 Esitelmä "Vartiaisia työnsä" ääressä  
  liikuntaneuvos Heikki Kantola 
 
Arpajaiset (vanhaan tapaan arpajaisvoittoja voi 
lahjoittaa vielä paikan päällä) 
 
Lounas runsaasta noutopöydästä + kahvi. 
Hinta 33 € aikuiset ja 10 € lapset (4-14 vuotta). 
 
Sitova ilmoittautuminen Martti Vartiaiselle: puh. 
041 501 9306, sähköposti martti.vartiainen@ 
pp.inet.fi, postiosoite Laaksokuja 5 C 30, 02400 
Kirkkonummi viimeistään 13.10. 
 
SSyynnttyymmääppääiivviiää  
 
6.9. täyttää 94 vuotta Onni Rikhard Vartiainen 
Rovaniemellä. Hän kuuluu Kaavin Jyrinlahden 
haaraan. 
 
19.10. täyttää 75 vuotta Anja Kaarina Tiainen os. 
Vartiainen Jyväskylässä. Hän kuuluu Enossa 
vuosina 1717–1790 eläneen Mårten Johaninpoika 
Wartiaisen jälkeläisiin. 
 
20.10. täyttää 75 vuotta Arvo Jalmari Vartiainen 
Vieremän Kurenpolvessa. Hän kuuluu Kiuruveden 
haaraan. 
 

YYssttäävväännppaallssttaa  

 
20.6. täytti 90 vuotta  
Aili Ester Vartiainen os. Rautiainen Juankosken Pisan-
koskella. Hän kuuluu edesmenneen miehensä Kalervo 
Heikki Vartiaisen kautta Kaavin Jyrinlahden haaraan. 

Myöhästyneet mutta sitä  
lämpimämmät onnittelut 



SUVUN MERKITYS – MINULLE JA MUILLE 
 
 
 
 
Suvun merkitys on kaikille erilainen; kulttuurista, suvun koosta, elämän  
tilanteesta tai muiden esimerkistä ja toiveista riippuen. Suvun merkitystä voi 
olla hankala määrittää, mutta määritystä auttaa, kun pohtii kysymystä: Mitä 
minulle itselleni tai muille tulee mieleen suku-sanasta? 
 Monelle ihmiselle nykypäivänä sana ei ikävä kyllä herätä minkäänlaisia 
tunteiden aaltoja. Voi toki olla, että sukulaiset asuvat kaukana, eikä heitä sen 
vuoksi ole ollut mahdollista kutsua kylään, mutta nykyajan teknologian  
tuntien on vaikea väittää välittävänsä sukulaisista, vaikka ei ole koskaan heille soittanut taikka  
lähettänyt sähköpostiviestiä. Toiset pitävät sukua rasittavana tai ärsyttävänä ja kokevat siksi  
negatiivisia tunteita sukulaisia kohtaan. Joillekin suku-sana voi herättää jopa suoranaista pakokauhun 
sekä pelon tunnetta.  
 On myös ihmisiä, jotka ovat suruissaan, kun heillä ei ole minkäänlaista sukua ympärillään.  
Mielestäni meidän, joille tällainen suvun lahja on annettu, tulisi olla siitä iloissaan, ymmärtää sen 
tärkeyden ja nauttia siitä. Minulle itselleni sanasta tulevat mieleen seuraavat luonnehdinnat: iloisuus, 
avuliaisuus, turvallisuus sekä ystävällisyys. 
 Suvun merkitys muuttuu ja on muuttunut kautta aikain lähes kaikkialla maailmassa. Länsimaissa 
sekä länsimaisten ihmisten parissa muutos lienee ollut suurin. Esimerkiksi Afrikassa, Aasiassa sekä 
Etelä-Amerikassa on edelleen jäljellä suurta, yhdessä kulkevaa sukua korostavia heimoja ja perheitä. 
He huolehtivat toinen toisistaan ja auttavat muita. Eri aikakausina on ollut ikään kuin muodissa  
väliin suurempia perheitä ja sukuja ja väliin taas pieniä perheitä. Joskus on tarvittu suurta porukkaa 
esimerkiksi metsästämään, mutta joskus taas on kaivattu omaa rauhaa perheille. 
 Suomi on kulkenut muiden länsimaiden mukana suvun merkityksen nopeassa muutoksessa,  
ikävä kyllä. Vasta noin sata vuotta sitten oli hyvin yleistä asua koko suvun kanssa samassa talossa 
suuren lapsikatraan kanssa. Nyt nämä aiemmin yleiset lapsikatraat ja yhteiset kodit ovat poissa ja 
voimmekin huomata surullisen tosiasian. Suvun henkilömäärän vähetessä, sen merkityksen ohella 
myös suvun kunnioitus sekä arvostus ovat vähentyneet. Tulisiko suvuistamme siis yhtenäisempiä ja 
tärkeämpiä, jos meitä olisi enemmän - tuskinpa sentään. Kyse on mielestäni asenteen ja muodin 
muutoksesta sukulaisia kohtaan, mutta vielä enemmän yhtenäiskulttuurin hajoamisesta. Monilla ei 
ole mitään yhteistä sukulaisten eikä välttämättä edes omien perheiden kanssa. 
 Nykyään kaikilla on kiire ja muille muutoin jäävä aika käytetään vain oman elämän  
pyörittämiseen sekä erilaisten aktiviteettien järjestämiseen. Meidän tulisi välillä höllätä ja antaa aikaa 
sukulaisillemme sekä perheillemme. Itse asiassa huomaan itsekin joutuneeni usein keskelle tällaista 
kiireen pyörremyrskyä. Onneksi minulla on oma suku rauhoittamassa ja antamassa apua arkeen. 
 Minun elämässäni suku näkyy ja kuuluu lähes koko ajan. Melko suuri suku ja valtava serkusparvi 
takaavat syntymäpäivien sekä muiden juhlien ja vierailujen yhteisen vieton tasaisesti koko vuoden 
ympäri. Tämänlaiset päivät ovat riemua täynnä olevia yhdessäolon hetkiä. Minulla suku tosin on 
mukana myös arkena. Esimerkiksi isovanhempani ovat korvaamaton apu harrastuksiini sekä kouluun 
tai vapaa-ajan viettoihin kuljetuksissa. Vietän usein aikaa heidän kanssaan autellen heitä esimerkiksi 
puutarhatöissä. Myös muilta sukulaisiltani saan hyvin tarpeellista apua sekä tärkeää kannustusta  
vaikeina hetkinä. 
 
Toivon, että kaikki muutkin saisivat kokea näin loistavan suvun ja sukulaisten tuen ja osaisivat  
arvostaa sitä omaa, yhteistä sukua. 
 
    Maria Vartiainen, 16 vuotta 
    lukion 1. luokka 
 
Maria on Kare Karrinpoika Vartiaisen vanhin tytär ja he kuuluvat Västinniemen haaraan. 
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TOIMITUSSIHTEERI ELSA VARTIAISEN JALANJÄLJILLÄ 
 
Ensimmäisen ”maakuntamatkani” tein 27.7.- 28.7.2004 Kiihtelysvaaraan. Kohteenani oli Albert Var-
tiaisen (1892–1985) kokoama henkilökohtainen arkisto. Tätä arkistoa säilytetään silloisen Kiihte-
lysvaaran kunnantoimiston tiloissa olevassa kunnanarkistossa. Kiihtelysvaara liitettiin Joensuun 
kaupunkiin 1. tammikuuta 2005. Matkastani kirjoitin Vartiaisten Viestiin numerossa 3/2004.  
 Heräsi ajatus tehdä uusi ”maakuntamatka”. Keskustelin ensin Arja Melartinin kanssa ja sovim-
me, että puhun vielä esimiehemme Kristiina Koskivaaran kanssa ja kysyn hänen mielipidettään. 
Kerroin, että olen ajatellut matkustaa Kuopioon ja edelleen Kaaville, kohteena kirkkoherranvirastot 
ja Kuopiossa Kuopion evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän keskusrekisteri. Siellä on mahdollis-
ta tallentaa sekä Kuopion kaupunkiseurakunnan että Kuopion maaseurakunnan tietoja. Soitettuani 
molempiin virastoihin aikatauluni alkoi olla valmiina ja sitten vain järjestelemään majapaikkaa. Pien-
ten alkuvaikeuksien ja yhteensattumien jälkeen selailin ”nettiä” ja totesin, että sopivin paikka pariksi 
yöksi olisi Kaavin keskustassa sijaitseva Kaavinlinna. Matkaani suunnitellessani olin soittanut kuo-
piolaiselle Martti Hakkaraiselle ja kysynyt häneltä mahdollisuutta majoittua pariksi yöksi Kuopiossa 
ollessani. Olen ollut hänen kanssa lähes parin vuoden ajan ajoittain tiiviissä tietojen vaihdossa. Hä-
neltä olen saanut Kaavin Jyrinlahden haaraan (Vartiaisten Vaiheita III) kuuluvaa tietoa.  
 Lauri Vartiainen, Tuusniemellä asuva kunnallisneuvoksemme, oli saanut paikalliseen Koillis-
Savo lehteen pienen jutun minun tulemisestani Kaaville. Näin saataisiin tavallaan kaksi asiaa samal-
la kertaa. Tavattaisiin Kaavilla ja lähiseudulla asuvia Vartiaisia ja tarkistettaisiin tallennettuja tietoja 
ja tallennettaisiin uutta tietoa.  
 Maanantaina 25.6. heräsin hieman ennen puoli kuutta ja tajuntaani iski ajatus, tästä päivästä 
kuluu lähes seitsemän tuntia ennen kuin olen Kaavilla. Olin jo viikonlopun aikana pakannut matka-
laukkuni. Mukana oli sukuseuran tuotteita mahdollista kaupantekoa varten ja lisäksi Vartiaisten 
Viestin viimeisintä numeroa jaettavaksi matkan aikana. Sitten vain matkaan. Matkustin ensimmäistä 
kertaa kuuluisalla ”oikoradalla”. Matkanteko oli todella joutuisaa. Saavuimme Kouvolaan ja siinä 
katsellessani vaunun ikkunasta asemalaiturille avautuvaa näkymää, muistui mieleeni vanhan iskel-
män sanat ”Juna vislas pois Kouvolasta ja jytkyttel Kuopioon päin”. Mietin että missähän nykyisin 
tavataan, kun vaunun siltoja ei näissä tämän päivän junissa ole. Lopulta kuului kaivattu kuulutus, 
hetken kuluttua Kuopio. Ostin lipun linja-autoon ja reilun tunnin kuluttua olin Kaavilla.  
 Purettuani matkatavarani tarkistin, olivatko kaikki ennakolta tekemäni muistiinpanot tulleet mu-
kaan. Todettuani, että kaikki oli kunnossa, lähdin pienelle iltalenkille tutustumaan Kaavin keskustaa. 
Piipahdin myös paikallisessa K-marketissa. Keskustelin kaupan henkilökuntaan kuuluvan kanssa ja 
kerroin hänelle, miksi olin Kaavilla. Kerroin, että olen erään sukuseuran sukututkimuksesta vastuus-
sa oleva henkilö. Kun mainitsin nimen Vartiainen, hän sanoi, että hänen eräs kaukainen sukulai-
sensa on naimisissa Vartiaisen kanssa. En vain huomannut kysyä asuuko tämä Kaavilla.  
 Tiistaina 26.6. olin kymmenen minuutin kävelyn jälkeen kirkkoherran viraston eteisaulassa. Lasi-
oven takana istui naishenkilö. Aukaisin oven toivotin hyvää huomenta ja esittelin itseni. Hän esitteli 
itsensä, Ritva Hiltunen. Kuljimme seurakuntasaliin ja hän sanoi, ”tänne voit noista pöydistä rakentaa 
mieleisesi työtilan”. Hetken kuluttua kuulin keittiön oven takaa ”täällä olisi kahvia". Astuin ovesta 
keittiön puolelle. Siellä oli Ritvan lisäksi mieshenkilö, joka ojensi kätensä sanoen Markku Vartiainen, 
seurakuntamestari. Kun kahvit oli juotu, palasin takaisin ”työmaalle”. Markku seurasi perässäni ja 
sanoin, että laitahan ensin omat tietosi paperille. Hän istahti pöydän äärelle alkaen kirjoittaa. Pienen 
ajan kuluttua paperilta oli luettavissa vanhempien, isovanhempien, Markun sisarien ja veljien nimiä. 
Lisäksi siitä löytyi serkkujen nimiä. Tallensin tietoja koneelleni. Muutamia nimiä jäi odottamaan myö-
hempää ajankohtaa. Kerroin, että kun hän tulee käymään kirkkoherran virastossa, minulla on 
alustavasti tietoa hänen esivanhemmistaan. Sitten aloin tutkia kortteja, joissa oli niitä tietoja, jota 
varten olin tullut Kaaville. Olin sopinut, että silloin kun tulen Kaaville olisin kirkkoherran virastossa 
kello 8.30–14.30 välisen ajan. Kun aika oli täynnä tein lopuksi tarkistuksen ja sammutin koneeni.  
 Lähdettyäni kirkkoherranvirastosta tapasin ensin Laurin ja keskustellessani hänen kanssaan 
mietimme, kuinkahan moni Vartiainen on nähnyt Koillis-Savon jutun. Pienen tovin odoteltuamme 
alkoi heitä saapua. Lauri oli sopinut Kaavinlinnan henkilökunnan kanssa, että olisi pientä purtavaa ja 
kahvia saatavilla. Näin oli kaikki puitteet pienelle kahvitilaisuudelle olemassa. Alkuun jaoin kaikille 
Vartiaisten Viestin viimeisimmän numeron sekä esittelin mukaan ottamiani sukuseuratuotteita ja 
pian oli vilkas keskustelu käynnissä. Kahvinjuonnin lomassa läsnäolijat tarkistivat tietojaan ja uudet 
tiedot tallennettiin koneelle.  
 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Joensuu
http://fi.wikipedia.org/wiki/1._tammikuuta
http://fi.wikipedia.org/wiki/2005


Tilaisuuden päätteeksi otin kuvan ja siirryimme Kaavin kirkkopuistoon pystytetyn Vartiaisten ”vael-
luskiven” äärelle.  
 

Kuva: takarivi vasemmalta lukien Jussi, Leo, Pentti, 
Saara os. Lappalainen. Keskirivi vasemmalta lukien 
Otto, Sirkka os. Paukkonen, Kalevi, Lauri ja edessä 
Eino. Kaikkien sukunimi on Vartiainen 
 
Sukuseuramme muistokivi on saanut vierelleen 
toisen kaavilaisen valtasuvun Räsäsen muisto-
kiven. Siinä vierekkäin pystytettynä, aivan kuin 
esimerkkeinä Vartiaisten ja Räsästen rauhalli-
sesta rinnakkaiselosta ja olosta Kaavin seu-
dulla. Ollessamme kirkkopuistossa paikalle tuli 
naishenkilö. Hän oli lukenut Vartiaisten tapaa-
misesta Kaavilla, mutta sitten ilmeisesti unoh-
tanut ja tuli siten myöhästyneenä paikalle. Hän 

kertoi olleensa aikaisemmin opettajana Kaavilla, mutta vietti nyt eläkepäivään Rääkkylässä. Hän 
esitteli kyllä itsensä, mutta hänen nimensä on ”tipahtanut” pois muistilokerostani. Kirkkopuiston ta-
paamisen jälkeen otin lopuksi ryhmästä kuvan. Tämä "nimetön" naishenkilö on kuvassa Lauri 
Vartiaisen vasemmalla puolella. 
  Keskiviikko 27.6. Poikkesin matkalla 
kirkkoherranvirastoon paikalliseen mar-
kettiin ja hankin kahvin kanssa nautit-
tavaa. Kun kuulin keittiön puolelta 
puheensorinaa, menin keittiöön ja ojensin 
ostokseni Ritva Hiltuselle, kirkkoherran-
viraston toimistosihteerille. Kahvituokion 
päätteeksi sovittiin, että lopettaisin vii-
meistään puoli kolmen maissa. Soitin ja 
sovin Martti Hakkaraisen kanssa aikatau-
lusta, olimme nimittäin keskustelleet 
ennen matkaani siitä, että minä pääsen 
hänen kyydissä Kaavilta Kuopioon.  
 Tämän jälkeen jatkoin tallentamista. Kellon näyttäessä iltapäivän tunteja lopetin ja tein laskel-
mia. Kahtena päivänä, jotka olin viettänyt Kaavin kirkkoherranvirastossa, olin tallentanut koneelleni 
lähes seitsemänkymmenen henkilön tiedot. Olin saavutukseeni hyvin tyytyväinen. Pakattuani ko-
neeni piipahdin kanslian puolella, jätin hyvästit kirkkoherranviraston väelle ja palasin majapaikkaani. 
Martti ilmestyi Kaavinlinnaan ja lähdimme Kuopioon. Autossa oli myös mukana Liisa, Martin vaimo, 
jolla oli sylissään Tauski, turkkilainen angorakissa. Tämä arvonsa tunteva kissa kuuluu tyttärelle. 
Sateessa ajelimme kohden Kuopiota. Vajaan tunnin ajon jälkeen olimme perillä. Sade oli loppunut ja 
näin pääsimme kuivin jaloin siirtymään sisätiloihin. 
 Seuraavana aamuna, torstaina 28.6. Martti vei minut seurakuntayhtymän keskusrekisteriin. Ker-
rottuani kuka olen toimistosihteeri Leena Lyytinen antoi avaimen, jolla aukeaa tutkijahuoneen ovi. 
Martti, tämä Kuopiolainen isäntäni, jäi hetkeksi tarkistamaan omia tietojaan. Ensimmäiseksi tarkistin 
muutaman aikaisemmin tallentamani tiedon. Sukututkimusta tekevä henkilö, joka tallentaa koneelle 
2000-luvun maiseman keskellä, näkee katukuvassa tutkijahuoneen ikkunan takaa joko sateessa, tai 
auringon paisteessa eteenpäin kulkevia ihmisiä. Samanaikaisesti koneelle tallentuu 1800-luvulla 
eläneitten ihmisten koko kirjo aina syntymästä kuolemaan saakka. Silloin käy mielessä, minkälai-
sessa maisemassa tämä henkilö, jonka tietoja tallentaa on elänyt. 
 Perjantai 29.6. Liisan kattaman aamiaisen jälkeen Martti ohjasi auton ensin rautatieasemalle ja 
jätin matkatavarani säilytykseen, sitten jatkoimme matkaa keskusrekisteriin. Kiitin häntä kuljettami-
sesta ja lähetin hänen välityksellään terveiseni Liisalle. Nämä kaksi päivää jotka vietin Martin ja 
Liisan vieraana jättivät minulle miellyttävän kuvan heidän suuresta vieraanvaraisuudesta. Sanan-
mukaisesti pidettiin ”kuin piispaa pappilassa”.  
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 Ensimmäisen Kuopion päiväni tallensin Kuopion kaupunkiseurakunnan kirjoissa olevia henkilöi-
tä. Tämän toisen päivän tallensin Kuopion maaseurakunnan kirjoissa olevia henkilöitä. Huolimatta 
useamman tunnin työskentelystä varattu aika tuntui riittämättömältä. Mutta onneksi tietää, että aina 
voi palata uudestaan samoille jäljille. Tämänkertainen tietojen keruumatka oli enää paluuta vailla.  



Muistelmia Vartiaisten Viestiin 
Heinolassa 2.2.2007, Ilmari Wartiainen, toinen osa 

 
 
Helmikuussa matkustimme Itä-Karpaateille Lwow´in (Lemberg) kaupunkia lähellä olevalle Puolan 
Armeijan leirialueelle, johon nyt oli järjestetty hiihtokurssit. Siellä oli vain Puolan armeijan jäseniä, 
upseereja ja aliupseereja. Hiihtotaidoiltaan ja välineiltäänkin he olivat sekalaista joukkoa, mutta hy-
vin heidänkin kanssaan asiat sujuivat. Eihän heidän tavoitteenaan ollutkaan kilpahiihtäjän taito, vaan 
totuttautuminen sotilaallisissa harjoituksissa monenlaisissa maastoissa hiihtäen selviytymään. Tulk-
kina toimi läheisestä aateliskartanossa kotoisin oleva nuori upseeri. Hän järjesti eräänä viikon-
loppuna meille mieluisen yllätyksen. Hän tuli maja-paikkamme edustalle kahden hevosen vetämässä 
upeassa reessä ja ilmoitti: "Nyt nuoripari kyytiin – lähdemme puolalaiselle hääajelulle kartanolle, 
kotiini!" Ja niin kulkusten kilistessä virkut hevoset veivät meidät hyvin vällyihin peitettyinä Karpaat-
tien vuoristotietä lähes 20 kilometrin päässä olevaan vanhaan puolalaiseen aateliskartanoon. Siellä 
koko kartanon väki tuli portaille vastaan katsomaan harvinaisia pohjoisen vieraita ja samalla toivot-
tamaan tervetulleiksi. Viivyimme siellä vuorokauden ja se oli harvinainen kokemus ja elämys, ylväs 
ystävällinen isäntäväki, arvokas vanhaa antiikkia sisältävä kaunis, mutta silti hyvin kodikas koti, hie-
norotuisia koiria ja kissoja ja monipuolinen karjatarha. Kestitys oli runsasta, puolalaisiin erikoi-
suuksiinkin sai tutustua. Suuresti kiitollisina hyvästelimme isännät ja saimme taas nauttia hienosta 
rekiretkestä palatessamme takaisin leirialueelle.  
 
Nykyisin Lwow (saks. Lemberg) kuuluu Ukrainalle  

 

(kartassa Lvov). Zakopane sijaitsee rajan "mutkassa" 
suoraan Krakovasta etelään. Vilno (Vilna) kuului  
kertomuksen aikoihin Puolalle, mutta on palautunut 
Liettualla sen itsenäistymisen jälkeen. Baranovitši  
(Baranowits) sijaitsee Valko-Venäjällä Vilnasta 
etelään (kartan oikeassa laidassa ylhäällä musta  
ympyrä on Vilna). 
 
 
Viihdyimme hyvin Itä-Karpaattienkin kursseilla, mutta 
seuraava kurssipaikka odotti jo Pohjois-Puolassa. Niin-
pä matkateko jatkui. Pikajunalla Lwowista Wilnoon ja 
sieltä paikallisjunalla Baranowitsiin. Siellä piti olla 
vastaanottajat, mutta ketään ei näkynyt! Hetken seisos-
kelimme asemalaiturilla ihmeissämme ja huolissam-
mekin – olihan jo ilta. Menin asemapäällikön puheille, 
selitin tilanteen, hän neuvoi aivan aseman lähellä olevan majatalon ja sinne yöksi sitten menimme-
kin. Aamulla tulivat kovasti anteeksipyytävät vastaanottajat, puolalainen viestiyhteys oli sotkenut. 
No – nyt oli vastaanottajat monen rekihevosen kanssa paikalla ja niin pääsimme hyvässä kyydissä 
toistakymmentä kilometriä metsäteitä ajellen uuteen kurssipaikkaamme. Siellä oli osin kaksikerrok-
sinen suuri kurssirakennus aputiloineen. Se oli Suojeluskunnan ja myös Hiihtoliiton kurssikeskus, ja 
nyt olivat vuorossa hiihtokurssit. Kurssilaiset olivat jo melko hyviä hiihtämään, joten toiminta heidän 
kanssaan oli monipuolista ja itsellenikin mielenkiintoista. Kävipä siellä Warsovan Yliopiston liikun-
tatieteelliseltä linjalta opettajia perehtymässä "suomalaiseen hiihtokouluun". 
 Kun kurssit oli pidetty, kutsuttiin meidät Warsovaan. Kyseessä oli neuvottelu, olisinko halukas 
tulemaan seuraavanakin talvena vastaavanlaisille kursseille – ja lupauduinhan minä (ja Annikki 
myös!). Olivat kiitollisia lupauksestani. Lähtökesteissä esittivät virallisen kiitoksen toiminnastani eri 
kursseilla sekä jakoivat useita lahjoja kiitokseksi ja muistoiksi. 
 Hyvillä mielin palasimme Suomeen, jossa meillä nuorena avioparina oli nyt tilaisuus viettää 
ihana vapaa kevät ja kesä. Se tapahtui pääasiassa Puruvedellä Hälvän saaressa olevalla isäni aikanaan 
hankkimalla kesäalueella. Kuinka ihanalta maistuikaan savusaunan löyly ja sen nautinnon jälkeen 
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pulikoiminen puhtaassa, kirkkaassa vedessä. Puolassa oli ollut vaikeuksia peseytymisessä kaikilla 
kurssipaikoilla. 
 Nautinnollisen kesä jälkeen, Puruveden erinomaisista kaloista tehtyjen maistavien kala-ateri-
oiden vahvistamina menimme syksyksi Vaasaan, jossa minulla oli sopivasti syyslukukauden 
sijaisuus Lyseon voimistelun lehtorina. Joulun jälkeen lähtö Puolaan tapahtui pienemmin sere-
monioin ja Puolassakin oli jo entisten tuttujen meininkiä. Kurssit olivat samoilla paikoilla kuin 
edellisellä talvellakin. Innokkaita kurssilaisia oli paljon. Viihdyimme hyvin ja opetus ja seurustelu oli 
helpompaa kielitaidon kehityttyä, jopa puolankielenkin! Ja saivatpa ne Puolan pomot suostuteltua 
minut vielä seuraavaksi talveksi tulemaan Puolaan. Esitin heille kyllä vaatimuksen kurssipaikkojen 
peseytymismahdollisuuksien parantamisesta. Ehdotin jopa suomalaisten saunojen rakentamista, lu-
pasin toimittaa rakennusohjeetkin. – Suhtautuivat ajatukseen myönteisesti, ainakin Zakopanen 
kurssipaikan osalta. 
 Suomen palattuamme menin suoraan Suojeluskunnan Yliesikuntaan Tahko Pihkalan puheille ja 
ilmoitin hänelle: "Tässä on nyt vapaa mies, onko töitä?". Tahko yhtä suoraan: "Kyllä on. Kolmannen 
sotilasohjaajan eli urheiluohjaajan toimi Keski-Pohjanmaalla, esikunta Kokkolassa. Heti käytettävis-
säsi. Ole hyvä!" Ilahtuneena kiitin ja kerroin Puolan terveiset. Hän puolestaan kiitti touhuistani 
Puolassa sekä saman tien ilmoitti, että viikon päästä alkaa Lapissa hiihtokurssi urheiluohjaajille ja 
sinä menet sinne opettamaan. 
 Muutimme siis Kokkolaan, tutustuimme uuteen työympäristöön, kävimme Lapin kurssilla ja sen 
jälkeen paneuduin töihin Keski-Pohjanmaalla. Maailman tilanne alkoi muuttua uhkaavaksi. Hitler ja 
Stalin rupesivat uhkailemaan ja alueitaan laajentamaan. Siinä vaiheessa oli jo selvää, että Puolan 
hiihtokurssit sain unohtaa. 1.9.1939 oli sitten tosi edessä! Saksa hyökkäsi Puolaan ja pian Neuvosto-
liitto Itä-Puolaan. Pian oli Puola suuria tappioita kärsineenä miehitetty. Järkyttyneenä ajattelin 
Puolan kohtaloa. Mutta pian Suomikin joutui Neuvostoliiton uhkaamaksi ja niinpä syksyllä kutsuttiin 
joukkoja ylimääräisiin kertausharjoituksiin. Keskipohjalainen jalkaväkirykmentti JR 24 oli kuukau-
den Kankaanpäässä koulutettavana ja me suojeluskunnan esikunnan upseerit siellä mukana, minä 
laivastoupseerikin. Kun sitten palasimme Keskipohjanmaalle, meille ilmoitettiin, että laittakaa asian-
ne kuntoon, kolmen vuorokauden päästä tämä rykmentti lähtee Karjalan kannakselle. Näin 
minustakin tuli jalkaväen upseeri – rykmentin tiedustelu-upseeri. Talvisodassa olin Vuoksi-Suvanto 
rintamalla Kiviniemi keskuspaikkana.  
 Talvisodan jälkeen siviiliin päästyäni muutin Lahteen opettajaksi. Mutta jo seuraavana kesänä 
oli taas liikekannallepano ja tällä kertaa sijoitukseni oli Päijät-Hämeen JR 22:ssa. Siirto Lahdesta 
Korpiselälle tapahtui joutuisasti, eikä kauan kestänyt kun aloitettiin hyökkäys pikavauhtia Laatokan 
itäpuolitse, välillä kovia taisteluja käyden mm. Rajakonnussa, Tuulosjoella ja Syvärillä. Tehtäväni 
sodan aikana vaihteli tilanteen mukaan, taistelujen aikana alkuvaiheissa edelleen tiedustelu-upseerina 
Rykmentin Esikunnassa, myöhemmin jopa rykmentin adjutanttina edellisen kaaduttua Shemenskin 
taistelussa Syvärin sillanpääasemassa. Rauhallisissa asemasotavaiheissa toimin urheilu-upseerina, 
sodan loppuvaiheissa siirrettynä VI Armeijakunnan urheilu-upseeriksi. Upseeriarvonikin on laivaston 
aliluutnantista asteittain kohonnut jalkaväen arvoilla ja on nyt reservin majuri. 
 Sotakuvaukset ja sodan jälkeinen elämäni monine mielenkiintoisine vaiheineen, niin iloineen 
kuin perhettäni kohdanneine surukausineen ei kuulu tämän tarinan piiriin. Loppuviestinä teille hyvät 
lukijani tällä kertaa sisintäni valaisen: Olen onnellisena Suomen itsenäisyydestä saanut elää pitkän 
elämän ylpeänä suomalaisena sotaveteraanina, rauhanveteraanina ja kouluveteraanina, eläke-
vaarinakin!  
 
Parhaimmat terveiseni kaikille Vartiaisten Viestin lukijoille! 
 

 
 Aliluutnantti on merivoimien alin upseerinarvo, jota maavoimissa vastaa vänrikki. Majuri on 
 Suomen Puolustusvoimissa käytetty maa- ja ilmavoimien upseerinarvo. Merivoimissa sitä  
 vastaa komentajakapteeni. Majuri on alin esiupseerin arvo. Majurin arvoon voidaan ylentää  
 reservissä tai vakinaisessa palveluksessa oleva kapteeni. 

(Lähde: fi.wikipedia.org) 
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