Vartiaisten

Viesti

3 ¤ 2009
YHTEYS SUKUUMME

Toimitussihteerin palsta
Palstalle voi lähettää uutisia, lehtileikkeitä, onnitteluja ja tervehdyksiä.
Palstalla kerrotaan myös sukuseuran kuulumisia ja tiedotuksia.

Ympäristöpalkinto
Terttu Vartiaiselle

Vartiaiset ry:n

SYYSPARLAMENTTI JA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2009

Pohjois-Savon ympäristökeskuksen 14. ympäristöpalkinto
luovutettiin Maailman ympäristöpäivänä 5.6.2009 filosofian tohtori, professori Terttu
Vartiaiselle. Vartiainen toimi merkittävän työuransa aikana muun muassa Kansanterveyslaitoksen
ympäristöterveyden osaston johtajana ja Kuopion
yliopiston professorina. Vartiainen on kansainvälisesti tunnustettu tieteentekijä, jonka tutkimustyö
on hyödyttänyt suoraan myös omaa maakuntaamme. Hän soveltuu erinomaisesti PohjoisSavon ympäristöpalkinnon saajaksi. Vartiainen on
palkittu ja kansainvälisesti tunnettu ympäristötutkimuksen, ympäristön epäpuhtauksien analysoinnin, biokertymän ja epidemiologian sekä ympäristöterveyden riskinarvioinnin asiantuntija.
Vartiainen tutkimusryhmineen on ollut mukana
useissa kansallisissa ja kansainvälisissä tutkimusverkoissa, esimerkiksi kartoittamassa Itämeren tilaa, kloorattujen juomavesien mutageenisuutta ja toksikologiaa. Tunnustuksena tutkimusja opetustoiminnastaan Vartiainen sai Suomen
Kemian Seuran palkinnon vuonna 2007.
Pohjois-Savon ympäristökeskus on palkinnut
luonnon tai elinympäristön hyväksi toimineita yksityisiä henkilöitä, yhteisöjä tai yrityksiä vuosittain
vuodesta 1996 lähtien.

pidetään 24. lokakuuta 2009
Helsingissä Suomalaisella Klubilla,
Kansakoulukuja 3A, alkaen klo 12
OHJELMA
Klo
12.00

Kokoontuminen

12.05

Esimies avaa tilaisuuden

12.15

Vuosikokous

13.15

Keittolounas + kahvi

14.00

”Sijoitusjohtajan arkipäivää” sarjassa
Vartiaisia työnsä ääressä saamme
katsauksen rahamaailmaan, kun KTM,
sijoitusjohtaja (ABN AMRO Omaisuudenhoito/Alfred Berg) Marko Vartiainen 39-v
kertoo työstään

15.30

Arpajaiset (arpajaisvoittoja otetaan
mielellään vastaan)

Keittolounaan hinta on aikuisilta 25 € ja lapsilta 414 v. 10 €. Vaateraha sisältyy lounaan hintaan.

SYNTYMÄPÄIVIÄ

Sitova ilmoittautuminen Kristiina Koskivaaralle,
puh. (09) 452 4247 tai 050 3444 861, sähköposti:
kristiina.koskivaara@nic.fi viimeistään 14.10.09.

2.9.2009 täytti 90 vuotta Helsingissä
Anna-Liisa Nisén. Hän kuuluu äitinsä puolelta Riistaveden sukuhaaraan.

Ystävänpalsta

Sydämelliset onnittelumme

70 vuotta täyttää 18.9.2009 kirvesmies
Eino Kalevi Vartiainen Siilinjärvellä.
Hän kuuluu Västinniemen sukuhaaraan.

KANSIKUVA
Kuopiossa pidetyn kesäjuhlan nuorille tarkoitetussa
BONGASKILPAILUSSA Erik Laurinpoika Vartiainen
löysi illan aikana kaikkiaan 15 sukuhaaransa (Västinniemi) jäsentä eli bongausprosentti oli reilut 75. Erik
sai palkinnoksi onnistuneesta työstään sukuseuran
hopeisen pinssin, jota hän ylpeänä tässä jo kantaa.
(Kuva: Tapio Vartiainen

Parhaimmat onnittelumme!
Lapset perheineen
2

Vartiaisten sukuseuran juhlaa ja arkea
Vartiaisten kesäjuhlaa, joka oli samalla sukuseuran 60-vuotisjuhla, vietettiin 18.–19.
heinäkuuta Kuopiossa kauniina kesäisenä viikonloppuna. Kuopion seudut liittyvät läheisesti Vartiaisten historiaan ja monien Vartiaisten nykypäiväänkin ja siksi Kuopio on usein
ollut sukuseuran juhlien pitopaikkana.
Kesäjuhla kokosi yhteen alun toistasataa sukuseuralaista nauttimaan hyvästä ohjelmasta ja ruuasta ja ennen kaikkea toistensa seurasta. Samalla oli mahdollisuus tavata
”Vartiaisia työnsä ja harrastustensa parissa” vierailemalla Riistaveden Vartialassa tai tutustumalla Suomen ainoaan toimivaan puurunkoiseen höyrylaivaan s/s Puhoikseen. Toki
kaikki juhlien esiintyjätkin olivat "Vartiaisia työnsä parissa”. Kiitokset esiintyjille, järjestäjille ja osallistujille mukavasta ja mieleen painuvasta kesäjuhlasta.
Juhlien yhteydessä käytiin myös keskustelu Vartiaiset ry:n tulevaisuudesta. Seuran
hallinnosta on lähiaikoina poistumassa useita henkilöitä, joiden tehtävät ovat seuran toiminnan kannalta ratkaisevan tärkeitä. Näihin tehtäviin tulisi jatkossakin saada valittua
jäseniä, joilla olisi kykyä, halua ja kohtuullisesti aikaa tehtävien hoitamiseen.
60 vuotta sitten Vartiaiset ry:n perustivat sodan kokeneet ihmiset, jotka etsivät juuriaan ja yhteyttä sukuunsa. Seuran keskeisiksi tavoitteiksi määriteltiin sukuhengen
lujittaminen, suvun historian ja vaiheiden selvittäminen sekä niiden tallentaminen tuleville
sukupolville, sukututkimuksen edistäminen ja seuran päämääriä tukevan julkaisutoiminnan harjoittaminen. Paljon työtä on 60 vuodessa tehty ja paljon tuloksiakin on saatu
aikaan, varsinkin kun muistaa, että seuran toimintaa on aina toteutettu oman työn ohessa,
harrastajavoimin ja niukoin taloudellisin resurssein.
Yhteiskunta ja ihmisten arvomaailma ovat kuitenkin vuosien saatossa muuttuneet.
Jotta nykyisetkin sukupolvet kokisivat seuran toimintaan osallistumisen myönteisenä, tulee
tavoitteita ja niiden välisiä painotuksia voida arvioida uudelleen ja tarvittaessa kehittää uusia jäsenistöä kiinnostavia toimintamuotoja. Kyseessä on seuralle haaste mutta myös
mahdollisuus.
Toivon seuran hallituksen huomioivan kesäjuhlissa ilmoittautuneet toiminnasta kiinnostuneet henkilöt sekä kehityskeskustelussa esille tulleet asiat.
Samalla toivotan Vartiaisten sukuseuralle onnea ja menestystä uudelle alkaneelle
vuosikymmenelle.
Karri Vartiainen
Sukuseuran esimies vuosina 1996 -99
Västinniemen sukuhaara

VARTIAISTEN KESÄJUHLA KUOPIOSSA 18. – 19.7.2009

Hyvä juhlaväki!
Kuopio on Vartiaisten kaupunki. Tänne on tultu ympäröivältä maaseudulta töihin, kouluun tai vain käymäseltään. Vartiaisten sukuseura vietti ensimmäistä kertaa kesäjuhlaa Kuopiossa kesäkuussa 1950.
Olemme täällä (vaikkakin nyt esikaupunkialueella) viidettä kertaa kokoontuneina juhlimaan sukuseuramme 60-vuotistaivalta.
Meillä kaikilla on juuret – tai ainakin juuri Savon pelloilla ja metsissä. Esi-isämme vaelsivat runsaan
sadan vuoden kuluessa Karjalan kannakselta kaskiviljelijöiksi – rajan kansaksi – nykyisille asuinsijoilleen.
Heidän tarinansa muodostuu sodista ja vainoista, mutta myös niistä selviytymisestä arjen töihin. Sukuvaakunamme – kaksi ristikkäistä pertuskaa pitelevää kättä – Savon värit – musta ja kulta – toteutuu kauniisti
viirissämme.
Kohotkoon viirimme esi-isiemme kunniaksi!
Iso kuva: Juhlaväkeä Iso Valkeisen pihalla (foto Arja Melartin).
Pieni kuva: Kristiina Koskivaara puhuu (foto Erkki Vartiainen)
Kuva oikealla: Viirin nosto, Lauri ja Karri Vartiainen (foto A.M.)
Kuva alla: Lipunnostajat Lauri ja Karri (foto Erkki Vartiainen)
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Jo ennen tilaisuuden alkua kerääntyi joukko
Vartiaisia kokoushuoneen lämpiöön, johon
oli pystytetty myyntipöytä.
Kuvassa: Kristiina Koskivaara pöydän takana
oikealla myyntipuuhissa. Keskellä kuvaa kansallispukuinen Rauni Vartiainen juttelee Arvo ja
Antti Vartiaisen kanssa, heistä kuvan etualalle
päin mm. Olavi ja Aino Vartiainen ja Kristiinan
takana Riitta Vartiainen ja Terttu Laurikainen.
(Foto. Arja Melartin)

Arvo jututtaa Esko Hartikaista, joka myöhemmin
illalla kertoi meille Kuikka-Koposesta (kuva
oikealla)
(Foto. Arja Melartin ja Erkki Vartiainen)).

Ennen varsinaista juhlakokousta luovutti Sukuseurojen Keskusliiton varapuheenjohtaja Juha Arikoski
SSK:n ansiomerkit pitkäaikaisesta aktiivisesta toiminnasta sukuseuran ja keskusliiton hyväksi.
Mitalit rinnassa ja ruusu kädessä Arja Melartin, Antti ja
Karri Vartiainen. (Foto: Erkki Vartiainen)
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Sukuseurojen Keskusliiton tervehdyksen jälkeen jatkui ohjelma
Terttu Vartiaisen esitelmällä, jonka aiheena oli "Kuopio – korkeatasoisen tutkimuksen ja koulutuksen kaupunki". Esitelmän jälkeen
virisi vilkas kysely ja keskustelu
aiheesta.
(Foto: Erkki Vartiainen)

Sivulla 2 on Jouni Kainulaisen meille lähettämä lehtileike
Terttu Vartiaisen kesäkuussa saamasta – varmasti hyvin
ansaitusta – ympäristöpalkinnosta.

Virkistäytymistauon jälkeen siirryimme juhlasaliin, jonne oli katettu illallispöytä.
Iltaohjelma alkoi sukuseuran esimiehen Kristiina Koskivaaran maljapuheella:
Hyvät Vartiaiset ja Vartiaisten sukuun liittyneet!
Maailma muuttuu nopeasti. Aikajänteet lyhenevät. Menneeseen ei ole paluuta, pelottaakin.
Esi-isämme ja -äitimme eivät kirjoitelleet kirjoja, ei kirjeitä. Kirkonkirjoissa on merkintä syntymästä avioitumisesta, lapsista ja kuolemista. Kaikki vähän hatarasti ja sinnepäin tallennettuna papin
kiireistä ja kulkureiteistä riippuen. Kaisa Väänätär avioitui Olli Vartiaisen kanssa, eli Vartiaisena
kunnes jälleen kuollessaan muuttui Väänättäreksi. Mateli Kuivalatar – Magdaleena Ikonen Ilomantsista, savolaisen Antti
Kuivalaisen tytär – Kantelettaren runoilijoita, parantaja – lauloi myös Lönnrotille ajoista ja tapahtumista, jotka eivät olleet kirjojen sivuilta vaan meidän yhteistä kerrottua historiaamme.
Meillä itäsuomalaisilla Vartiaisilla ja Vartiattarilla on ollut kuitenkin helpompi tutkia juuriamme
kuin varsinaissuomalaisen Esteri Tuomaantyttären tai Vihtori Marttilaksi syntyneen, kotivävyksi
Mikkolaan menneen ja Mikkolaksi muuttuneen Vihtorin jälkeläisillä.
Vartiaisista, kuten läntisistä veljistäänkin on myös jäänyt tietoa maakirjoihin ja veroluetteloihin,
saattaapa olla puumerkkikin asiapaperissa.
Pidän erittäin tärkeänä, että me täällä olevat aikuiset tallennamme vanhempiemme, isovanhempiemme ja mahdollisesti heidän vanhempiensa kirjeet, valokuvat ja suvun historiaa selventävät
asiakirjat.
Meidän sukumme kirjoitetun historian aikakausi on lyhyt ja tulee jäämään lyhyeksi. Kirjeet korvautuvat tekstareilla, e-maileilla, blogeilla, facebookeilla. Toivottavasti keksitään keinot, että nekin
voisivat jättää tietoa meistä ja meidän elämästämme tuleville sukupolville – olla samaa historian jatkumoa.
Kohotamme maljamme esi-isiemme kunniaksi, meidän terveydeksemme ja nuoren polven menestykseksi!
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Entisen esimiehemme, perustajajäsenen Osmo O.E. Vartiaisen tervehdys
kesäjuhlille:
Vartiaiset r.y:n hallitus ja
esimies Kristiina Koskivaara
Tervehdys menneiltä vuosilta.
Valitettavasti nykyinen fyysinen kuntoni ei sallinut osallistumistani
tähän sukumme 60-vuotistilaisuuteen. Esitän ainoastaan parhaimmat
onnitteluni ja tulevaisuuteen tähtäävät toivomukseni teille arvoisat
juhliimme osallistujat. Seuramme menneisyys on viime päivinä ollut
ajatuksissani ja totean, että yhdistyksemme sitkeyttä vaativa
tulevaisuus odottaa luovia ajatuksianne, vain sillä on jotakin arvoa
toimintaamme aikanaan arvosteltaessa.
Toivotan teille kaikille hauskoja kesäjuhlia.
T. Osmo

Kertoessaan Vartiaiset ry:n 60-vuotisen taipaleen virstanpylväistä Antti Vartiainen toi esille myös muutamia niistä
henkilöistä, jotka olivat saavutusten ja toiminnan takana
kuten alusta alkaen aktiivisesti mukana olleen ja vuosikymmeniä yhdistystä luotsanneen Ilmari F. Vartiaisen,
ensimmäisen sukukirjan aineiston mestarillisen selvitystyön tehneen Elsa Vartiaisen, sukulehden pitkäaikaisen
toimittajan ja päätoimittajan sekä sukukirjojen toimitukseen osallistuneen Arja Melartinin ja sukutiedoston
kokoojan ja ylläpitäjän sekä viimeisimpien sukukirjojen
toimittamisessa päätyön tehneen Martti Vartiaisen.
(Foto: Erkki Vartiainen)

7

Saimme nauttia kanteletaiteilija Jenni Vartiaisen soitosta.
Jenni soitti ensin kappaleet Oskar Merikanto: Kesäillan idylli
ja Timo Alakotila: Ängkärs menuett.
Toisella kerralla: Toivo Elovaara: Impromptu ja
Jean Sibelius: Harpunsoittaja

Kuva alla: Rauni Vartiainen lausui runon.

Kolme sukupolvea Vartiaisia. Erkki,
tyttärensä Venla Keskitalo ja tyttärenpoika Sauli.

Erkki toimi illan juontajana esiintymään tottuneen varmuudella ja luontevalla huumorilla – kuten aina.
(Kuvat:
Erkki Vartiainen)

MITEN VARTIAISET RY PERUSTETTIIN
Keväällä 1948, 20.5.1948, pidettiin Helsingissä ravintola Motin kabinetissa
kokous, jossa olivat läsnä vuorineuvos Väinö Vartiainen, professorit Armas ja
Ilmari Vartiainen, lääkintöneuvos Osmo Vartiainen, johtaja Einari Vartiainen
ja toimittaja Ilmari F. Vartiainen. Tässä tilaisuudessa he keskustelivat yhdistyksen perustamisesta ja muodostivat toimikunnan sitä varten.
Yhdistyksen perustava kokous kutsuttiin koolle 26.3.1949 Hotelli Tornin
ravintolaan Helsinkiin. Kokouksessa oli läsnä 112 eri puolilla maata olevaa
Vartiaista. Yhdistyksen perustamistilaisuudessa liittyi siihen jäseneksi 125
henkilöä.
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Keskustelu
Vartiaiset ry:n
tulevaisuudesta
Kokous Hotelli Iso Valkeisessa
Vartiaisten 60 -vuotisjuhlien
yhteydessä 19.7.2009,
Isovalkeinen sali klo 9.00.
Osallistujia oli sunnuntaiaamuna
vajaat 30 henkeä.
Kristiina Koskivaara johti puhetta.
Keskustelun aiheita koonnut
Tapio Vartiainen
(Foto: Tapio Vartiainen)

AKUUTTI TILANNE YHDISTYKSESSÄ
Ongelmaa luonnehdittiin mm. kielikuvilla ”seuran koipussin laittamisesta” ja ”lasketaanko sukuviiri
puolitankoon vai kokonaan alas”. Nykyisten vastuunkantajien voimat ja elämä loppuu ja tilalle olisi
löydettävä uusia aktiivijäseniä nuoremmasta sukupolvesta.
Hallitukseen kaivattaisiin paria uutta toimivaa jäsentä, jotka onnistuisivat tuomaan uutta henkeä ja uusia ajatuksia. Myös lehden toimitukseen tarvittaisiin uusia voimia. Lehteen kaivataan
kipeästi juttujen kirjoittajia. Heikki Turusen Savon sukututkimusseuran lehden artikkeleita voisi julkaista Vartiaisten Viestissä.

MITEN SAADAAN NUORIA MUKAAN?
Mallikuvana tuotiin esiin Helsingin Suomalainen Klubi (missä syysparlamentti on pidetty). Klubin
aktivoimiseksi on kehitetty erilaista harrastustoimintaa, mikä tuo osallistujia, ja sen ohessa on hoidettu varsinainen yhdistysasia.
Esitettiin myös kriittisiä kannanottoja sukuseuran kokousten ja tapahtumien luonteesta. Nuoremmat eli 40-kymppiset ovat kyllä kiinnostuneita sukujuuristaan ja osallistuman yhdistyksen
toimintaan, mutta esim. sukujuhlat ovat heidän odotuksiinsa nähden ehkä turhan hienoja ja muodollisen juhlallisia.
Viikareitten aktivoimisesta pitäisi vanhempien ja isovanhempien ottaa vastuuta. Esim. lehteen
viikareitten palstalle tulee kovin vähän aineistoa.

POHDITTIIN TIEDOTTAMISEN ONGELMAA
Miten saataisiin tehokkaammin viesti tapahtumista julki; esim. jäi hieman auki, miten tehokkaasti
näistä kesäjuhlista oli tiedotusta paikallislehdissä. Toisaalta lehtien ilmaiselta seura- ja yhdistyspalstalta tiedon perille meno on sattumankauppaa: kuka maininnan sattuu huomaamaan.
Erityisesti nuoria ajatellen (ja vuosien mittaan nuoretkin vanhenevat) keskusteltiin tietotekniikan käytön tehostamisesta. Vartiaiset ry:n sähköisellä keskustelupalstalla ei ole juurikaan aktiivisuutta; se ei ole tavoittanut kohderyhmäänsä. Sen sijaan Facebookin mahdollisuuksia pohdittiin;
joku suvun jäsen onkin laittanut sinne sivut ja niillä on noin 40 kirjautunutta.
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SUKUTUTKIMUKSEN JATKON VARMISTAMINEN NOUSI KESKEISEKSI HUOLENAIHEEKSI
Tutkimustyö ja aineiston hoito on ollut Martin harteilla. Nyt hänen tietokoneellaan oleva aineisto on
myös hallituksen jäsenellä Markus Rantapuulla ja kuopiolaisella sukututkijalla Jouni Kainulaisella.
Mutta kuka vastaa jatkossa sukuaan koskevien henkilöiden tiedusteluihin ja selvityspyyntöihin?
Myös kuopiolainen sukututkija Heikki Turunen on valmis antamaan panoksensa Vartiaiset ry:lle,
mutta ehtimis- ja jaksamisrajoitteita on kullakin. – Jouni ja Heikki ovat äidinpuoleltaan Vartiaisia.
Yhdistyksen sukututkimuksen haasteena tuotiin esiin Vartiaisten eri sukuhaarojen yhteyden
löytäminen. Siihen voisi olla mahdollisuuksia, jos asiaan pystyttäisiin suuntaamaan resursseja.
Pohjois-Karjalan Vartiaisten sukuhaaroista on kirja tekeillä. Tutkimuksen tekemisessä Martin
tiedostot ovat olleet käytössä, mutta sukuhaarat jäävät hajalle eikä niiden keskinäisiä yhteyksiä ole
löydetty. – Kirjan painopaikkaakin suositeltiin: Juankosken kirjapaino; omistaja on toimitusjohtaja
Heikki Vartiainen. Asiaan päätettiin palata seuraavassa Syysparlamentissa ja työstää sitä eteenpäin.
Tiedonkulun ja sukututkimuksen edistämiseksi Vartiaisten Viestiin voisi koota kaikki internet
lähteet, kuten HISKI (www.genealogia.fi), HY:n digitalisoimat vanhat sanomalehdet ja valokuvaarkisto …
Heikki Turunen on myös skannannut Kuopion seurakunnan rippikirjat internetiin.

VARTIAISTEN SUKUHAAROJEN EDUSTUS
seuran 60-vuotisjuhlilla Kuopiossa 18.7.2009 (sukuhaarat määritelty julkaistujen kirjojen pohjalta). Lauantai-iltana oli 102 osallistujaa, joten muutamat eivät ole tulleet tilastoon mukaan. (Tilaston koonnut Tapio Vartiainen)
Riistaveden haara
Kaavi Retunen (2 ja 6)
Kaavi Jyrinlahti
Västinniemen haara

2
13
17
20

Kiuruveden haara
Tunnettuihin sukuhaaroihin
kuulumattomia/ ei tiedä tarkemmin
Yhteensä

31
12
95

Vartiaiset sukunimitilastoissa
Taannoin uutisoitiin tieto siitä, että Virtasten etumatka Korhosiin yleisimpänä sukunimenä on kutistunut jatkuvasti. Väestörekisterikeskuksen tilastossa 31.8.2009 oli Virtasen nimeä käyttäviä 23685 ja
Korhosia 23608. Pronssisijalla ovat Niemiset 21450 ja heti seuraavina Mäkiset 21381.
Mikäpä lienee Vartiaisten tilanne? Kaiken kaikkiaan Suomessa on käytössä runsaat 250 000 erilaista
sukunimeä. Ällistyttävän suuren lukumäärän aiheuttaa vieraskielisten nimien suuri joukko. Pelkästään B-kirjaimella alkavia nimiä on noin 13 000.
Vartiainen on nykyisenä nimenä 4310 henkilöllä. Heistä miehiä on 2166 ja naisia 2144. Tuon hetkinen tilasto kertoo edelleen, että entisenä nimenä Vartiainen on 1712 henkilöllä, 95 miehellä ja 1617
naisella. Kun otetaan lukuun vielä kuolleet Vartiaiset, niin summaksi saadaan 8257 henkilöä.
Luvulla 4310 saadaan sijoitukseksi 167 nykyisten sukunimien yleisyydessä. Ollaan vähän edellä
Kuusela-nimisiä (4248) ja edellämme on Eskeliset (4371).
Tuplaveellä nimensä kirjoittavia Wartiaisia on rekisterissä 66 henkilöä, 27 miestä ja 39 naista.
Kokonaan toinen juttu on sitten kaikkien Vartiaisten sukuun kuuluvien joukko. Määrä on moninkertainen ja sitähän eivät tilastot tiedä.
Erkki Vartiainen
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Riistaveden Vartiala
Sunnuntaina jakaantui Vartiaisten
joukko kahteen ryhmään.
Riistaveden Vartialassa Leena
Vartiainen tarjosi mehua ja vasta
leipomiaan pullia ja pikkuleipiä. Hän
kertoi olevansa jo toinen osapäiväinen emäntä. (Leena on diakoni ja
Niilon äiti oli kansakoulunopettaja).
Niilo Vartiainen on pahasti allerginen, joten tilalla ei ole eläimiä,
ei edes kissaa. Tila elää perunasta ja
ohrasta, vuoroviljelyä ja aina kuitenkin perunaa. Tilalla on hieno perunankuorimakone. Peruna kuoritaan
ja pussitetaan Kuopion eri laitoksia
varten. Kone työllistää ympäri vuoden 6 päivää viikossa.

Vartialasta joukkomme suuntasi

Riistaveden vanhalle hautausmaalle.
Kappelissa Leena piti lämpimän hartauspuheen ja
lauloimme yhdessä virren. Suntio soitti kelloja ja
laskimme kauniin kukkalaitteen kelloa kannattavien
tolppien väliin.
Hautausmaan vanhimmat haudat ovat Vartiaisten,
1800-luvun alkupuolelta 1900-luvun alkuun. Myöhemmin on Vartiaisia vähemmän.
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Kuvat: Tapio Vartiainen Tekstit: Kristiina Koskivaara
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Toinen ryhmä suunnisti Kuopion satamaan katsomaan s/s Puhoista
Aurinkoisia ilmeitä Kuopion satamassa.
Risto Keskitalo, Anneli Vartiainen, Kalle,
Venla ja Sauli Keskitalo sekä Klaus
Rantapuun sisaren Kristiina Hyryläisen tytär
Marja Sannikka.

Kuva alla:
Kauko, Markus, Paula, Tyyne ja Nuutti
miettimässä vastausta kysymykseen, mistä
erottaa että Puhois on höyrylaiva.
Päätoimittaja aikoi vastata, että siitä kun
nimessä on s/s, mutta oli kerrankin hiljaa.
Oikea vastaus on savupiippu.

Ruorimies Nuutti, ei ihan nuorimies enää,
mutta monia projekteja ansiokkaasti
ohjannut toimitusjohtaja Puhois-laivan
kannella.

"Ei kuulu mitään", vastasi Klaus Rantapuu omaan kysymykseensä
höyrylaivaesittelyssään. Hän tiedusteli kuulijoiltaan koneensa
käyntiäänen voimakkuutta.

Kuvat: Erkki Vartiainen
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Foto: Tapio Vartiainen
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OSANOTTAJALUETTELO
Rauni Vartiainen (Tampere)
Leena Vartiainen (Kuopio, Riistavesi)
Matti Asomäki, Marja-Terttu Falck ja
Mia-Pia Asomäki (Mikkeli)
Kalevi Vartiainen ja Saara Vartiainen (Nilsiä)
Paavo Hälinen ja Saara Mathlein (Kuopio)
Aini Vartiainen (Outokumpu)
Harri ja Tuula Vartiainen (Helsinki)
Paula ja Kauko Vartiainen (Helsinki)
Arja Melartin (Helsinki)
Kristiina Koskivaara (Helsinki)
Antti ja Katariina Pekkanen
Ida Pekkanen 6v.
Juho Pekkanen 2v.
Tuulikki ja Matti Heikkinen (Muuruvesi)
Meeri ja Martti Vartiainen (Iisalmi)
Terttu ja Raimo Laurikainen (Leppävirta)
Terttu Vartiainen (Kuopio)
Eero Vartiainen
Jukka Vartiainen (Tampere)
Mari Vartiainen
Veikko Vartiainen 4v.
Aliina Vartiainen 1v.
Jenni Vartiainen (Helsinki)
Esko Hartikainen (Joensuu)
Nuutti ja Tyyne Vartiainen (Taipalsaari)
Hermanni Peräinen (Joensuu)
Liisa Peräinen (Keuruu)
Erkki Peräinen (Keuruu)
Arvo ja Pirkko Vartiainen (Kiuruvesi)
Karri Vartiainen (Espoo)
Kristiina ja Matti Hyryläinen (Vihti)
Marja ja Juha Sannikka
Oskari 3v.
Joel 9kk.
Peter Fagerman (Kirkkonummi)
Seppo ja Tuula Vartiainen (Kuopio)
Aulis Vartiainen (Kuopio)

Aune Vartiainen (Kuopio)
Alexandra Vartiainen (Kuopio)
Jukka-Pekka Korpi-Vartiainen (Kuopio)
Antti ja Riitta Vartiainen (Tammisaari)
Lauri ja Milla Vartiainen (Espoo)
Henri Vartiainen 13v.
Erik Vartiainen 11v.
Vilppu Vartiainen 4v.
Markus ja Marle Rantapuu (Vihti)
Jouni Kainulainen (Kuopio)
Aino ja Hannu Kantonen (Saarijärvi)
Erkki ja Anneli Vartiainen (Saarijärvi)
Venla ja Risto Keskitalo (Isokyrö)
Kalle Keskitalo 10v.
Sauli Keskitalo 7v.
Antero ja Nina Vartiainen (Siilinjärvi)
Pyry Korpimäki 10v. (Helsinki)
Kiira Korpimäki 4v.
Inka Korpimäki 2v.
Klaus Rantapuu (Savonlinna)
Kaija Kuisma
Nina Rantapuu (Vihti)
Elina Ramirez (Vihti)
Fabian Ramirez 10v.
Krister Jensen (Vihti)
Pirjo Vartiainen (Kuopio)
Annikki Tyrväinen (Kuopio)
Olavi ja Aino Vartiainen (Säyneinen)
Tapio Vartiainen (Nokia)
Jussi Vartiainen (Siilinjärvi)
Aulis ja Anita Vartiainen (Juankoski)
Paavo ja Eeva Vartiainen (Kuopio)
Kalevi Vartiainen (Rovaniemi)
Heikki Turunen (Siilinjärvi,Vuorela)
Kyllikki Rikkonen (Helsinki)
Aki Rogel (Helsinki)
Anne Kettunen (Vantaa)
Anna-Liisa ja Per Nisén (Helsinki)

Oli todella ilahduttavaa, että juhliin oli tullut useita uusia osallistujia, mutta myös se, että mukaan
olivat tulleet sellaiset uskolliset sukuseuran jäsenet kuin esimerkiksi Nisénit, Kyllikki Rikkonen,
Olavi ja Aino, Arvo ja Pirkko, Paula ja Kauko, Rauni, Nuutti ja Tyyne – jokaisen läsnäolo oli tärkeä.
Viikarit olivat runsaslukuisesti edustettuina, mutta ilmeisesti aivan liian vilkkaita liikkumaan, koska
heitä ei näköjään tavoittanut valokuvaan. Jokainen paikalla ollut viikari sai omakseen pienen lahjalelun, jotka Kristiina Koskivaara jakoi heille viihdykkeeksi. "Talon puolesta" oli leikkihuone, jossa
leluja ja piirustustarvikkeita, joten uskoaksemme heidän iltansa kului aivan mukavasti vanhempien
tai isovanhempien huomassa.
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