
 

VVaarrttiiaaiisstteenn   

VViieessttii 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        33      ¤¤      22001100  
  

                YYHHTTEEYYSS                                          SSUUKKUUUUMMMMEE  



2 

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

 

 

 
Syysparlamentin esitelmän aiheena on yllä 
olevan Ilmari Wartiaisen purjehduspäivä-
kirjan esittely.  
Päiväkirja on omakustanteinen, mutta 
Kantolat ovat varanneet sitä tietyn mää-
rän lähipiirien mahdollista kiinnostusta 
varten (hinta 18€). 

 

 

Kansikuvat 
 
Kannen kuvissa Ilmari Wartiainen on nuorena 
ylioppilaana ja jo varttuneempana kesäpaikkansa 
portailla.  
 
Alemmassa kuvassa hän ”ohjaa” Suomen Jout-
senta sen 100-vuotis juhlissa. 
 
© Mirja ja Heikki Kantola 

 

SYNTYMÄPÄIVÄ 

 

95 vuotta täytti 31.8.2010 Simpeleellä 
Anna Vartiainen o.s. Melartin 

Hän kuuluu edesmenneen puolisonsa Reiman 
kautta Västinniemen sukuhaaraan. Syntymäpäivät 

vietettiin perheen ja muutamien läheisimpien ystävien 

kanssa. 

 

 
 

Parhaimmat ”jälkikäteisonnittelut” 
Vartiaiset ry:n hallitus ja lehden toimitus 

 

 

Ystävänpalsta  
 

Muistattehan, että tämä palsta on ilmaiseksi käytös-

sänne jokaisessa lehdessä. Lehden ilmestymisaika-

taulusta johtuen kaikki toivotukset eivät tietysti ennätä 

ajoissa tai ovat ”ennenaikaisia”, mutta olemme varmo-

ja, että toivotuksen kohde on kuitenkin mielissään 

muistamisesta. Voimme julkaista myös valokuvia, 

kuten yllä olevasta näette. Muistakaa siis läheisiänne 

heidän merkkipäivinään. 

 
 

TUOTEHINNASTO 
 
Valitettavasti emme vielä lehden painoon men-
nessä ole saaneet kaikkien sukuseuratuotteiden 
hintoja päivitettyä. Useimmat hinnat ovat nous-
seet moninkertaisista valmistuskustannuksista 
johtuen. Voitte kuitenkin tehdä tilauksia ja toimi-
tamme ne tuotteet, joita meillä nyt on varastossa. 
 

Hallitus
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SSyykkssyyiissiiää  mmiieetttteeiittää  
 
 
 

 
 

 
Edellisessä lehdessä Marko Vartiaisen ”Kevättä ilmassa” kirjoituksessa huomio 
kiinnittyi perheeseen syntyneen lapsen kasvamisen hyötysuhteen laskemiseen  

ensimmäisinä päivinä. 
 
Meillä ei tuollaisia tieteellisiä laskutoimituksia tehty parikymmentä vuotta sitten, 

mutta täytyy myöntää että olen nämä vuodet kuvitellut alkuvaiheen ”hyöty-
suhteen” olleen suurempi. 

 
Pääasia oli, ettei liikaa kuunnellut neuvolatätien vertailuja joihinkin  
menneisyydestä oleviin kasvukäyriin, joiden ylittämisistä seurasi kuulusteluja ja 

uusia ruokintaohjeita. Pienellä paikkakunnalla ainoana isänä neuvolan odotus-
tilassa lukuisten äitien ja lasten joukossa oli joskus kiusallista. Toivottavasti 

nykyään neuvoloissa kohdellaan isiä asiallisemmin kuin aikaisemmin, varsinkin 
kun isyyslomien ja hoitovapaiden käytöt ovat lisääntyneet. 
 

 
Aika täällä on rajallista kaikella elämällä. Väittely siitä ovatko ihmiset omilla  
toimillaan vaikuttaneet siihen, että luonnonvoimat ovat tämän kesän aikana  

aiheuttaneet monien nurmikoiden, kukkien, pensaiden, puiden ja ihmisten  
elämän päättymisen jatkuu ainakin tutkijoiden toimesta. 

 
Asiallisesti suunnitellulla ja toteutetulla hoitamisella kaikkea elämää voidaan  
pidentää, mutta se päättyy kuitenkin, joskus hitaasti ja rauhallisesti joskus 

yllättävän nopeasti. 
 
 

Matti Asomäki 
Vartiaisten Liperin Mattisenlahden  

sukuhaara 

  

http://arcolawn.com/public_html/images/stories/fall_leaf.jpg
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Muistokirjoitus 
 
 
Lauantaina 7.8.2010 Järvenpäässä nukahti rauhalli-

sesti tyttären ja tyttärentyttären käsiä puristaen Hilkka 

Mirjam Asomäki os. Vartiainen, joka oli syntynyt 

16.12.1920 Kontiolahden Lehtoin kylässä Hiltusen 

talossa. Hänen vanhempansa olivat Heikki Heikin-

poika Vartiainen (1886 – 1933) ja Anna Tepontytär 

Surakka (1890 – 1970). Heikin isoisä oli Liperin Mat-

tisenlahdelta vuonna 1843 Kontiolahden Röksään 

vävyksi muuttanut Antti Matinpoika Vartiainen (1816 

– 1880) ja isoäiti Maria Tahvontytär Airaksinen 

(1821 – 1896).  

 Hilkka lähti 14 vuotiaana pikkupiiaksi kotikyläs-

sään ensin Eskelisen ja sen jälkeen Variksen maa-

tiloille, jonka jälkeen opettajaperheen lastenhoitajaksi 

Joensuuhun. Lastenhoitajan työ jatkui Huopalahden 

kunnan Munkkiniemessä upseeriperheessä jonka 

emäntä oli Savon Vartiaisia. Helsingin Liisankadulla 

hammaslääkärin vastaanottoapulaisen työ päättyi 

siirtymiseen Pasilan kallioluolaan kranaatin osia sor-

vaamaan. Pommitusten johdosta Sytytin Oy siirrettiin 

Raumalle.  

 Miesten päästyä rintamilta ja sotakorvaustöiden 

lähdettyä käyntiin naapuritehtaalle Ammus Oy:lle 

tulleisiin miehiin tutustuminen tapahtui Syvärauman 

tanssilavalla. Naimisiin meno 4.8.1946 lopetti asumi-

sen tehtaan sodan aikana naisille rakentamassa 

talossa. Muutaman vuoden vinttivuokralaisuuden 

jälkeen tehtaan perheasunto tuntui hyvältä. Hilkan äiti 

Anna tuli Kontiolahdelta aluksi hoitamaan lapsia, 

mutta yli 60 vuotiaalle se kävi ehkä raskaaksi joten 

Hilkka jäi kotiäidiksi.  

 Kuten nykyäänkin tehtaan johtajat ajattelivat 

asioita taloudellisesti ja ehdottivat muutamille miehil-

le oman yrityksen perustamista. Kuusi miestä perus-

tikin yhteisen osakeyhtiön ja jatkoivat aluksi samoja 

tehtaan kuljettimien asennustöitä ympäri Suomea 

kuin ennenkin. Perheelle se merkitsi kuitenkin muut-

toa tehtaan asunnosta.  

 Joidenkin vuosien kuluttua Porin Outokummun-

tehtaan insinöörit ehdottivat Hilkan puolisolle muut-

tamista Poriin ja oman yrityksen perustamista ja 

lupasivat töiden riittävän useiksi vuosiksi. Eroaminen 

jo asemansa vakiinnuttaneesta osakeyhtiöstä, ryhty-

minen yrittäjäksi vain omaan ammattitaitoonsa luot-

taen sekä ryhtyminen kilpailemaan töistä myös 

pitkäaikaisia kumppaneitaan vastaan vaati uskallusta. 

Hilkalle muutto Poriin aiheutti huomattavan elämän-

muutoksen hänen ryhdyttyään hoitamaan perhe-

yrityksen toimistoa ja kirjanpitoa olohuoneessa.  

 Käydystä kirjanpitokurssista huolimatta verotar-

kastajan tulo aiheutti alkuaikoina jännitystä, onko 

kaikki merkitty oikeisiin sarakkeisiin. Kun yritys oli 

ilmeisesti veropiirin ensimmäinen lajiaan, joutuivat 

verotoimistossa päättämään joistakin kirjauskäytän-

nöistä, jonka jälkeen kaikki pyöri normaalisti seuraa-

seuraavaan verouudistukseen asti, jolloin oli edessä 

uusien entistä paksumpien ohjekirjojen opiskelu. 

Työntekijöille kahden viikon välein aluksi maksetuis-

ta tilipusseista siirryttiin pankin kautta maksettaviin 

palkkoihin niin pian, kuin se oli mahdollista. Samoin 

veromerkkien kuukausittaisista liimailuista työnteki-

jöiden verokortteihin siirryttiin pois heti, kun vero-

toimisto antoi siihen luvan. Kun yrityksen asioita 

hoidettiin kotoa käsin, mitään aukioloaikoja ei ollut. 

Tehtaista saatettiin soittaa mihin aikaan tahansa ja 

pyytää seuraavaksi aamuksi työntekijöitä työkaluilla 

varustettuna ilmoittautumaan jollekin työnjohtajalle. 

Hilkka myös joutui puhelimitse selvittelemään jos 

joku työntekijä oli jäänyt tulematta työpaikalle ja 

toisinaan hankkimaan tilalle toisen, sillä toisilla teh-

tailla oli tiukempi linja asiattomiin poissaoloihin 

(viinan käyttöön).  

 Puoliso ei toimistotöissä tuntenut oloaan ko-

toisaksi, vaan aina mahdollisuuksien mukaan lähti 

tehtaisiin käytännön työhön, jättäen Hilkan vastuulle 

yrityksen toimiston hoidon. Yrityksen toiminnan laa-

juus vaihteli Etelä-Suomen teollisuuden laajennusten 

ja korjaustöiden tahdissa. Kun neljäntoista yrittäjä-

vuoden jälkeen alalla alkoi kysyntä hiljentyä ja 

seuraavan kalenterivuoden huhtikuun loppuun men-

nessä kirjanpidossa oli lähinnä maksettuja ennakko-

veroja ja vakuutusmaksuja päättivät puolisot lopettaa 

yritystoiminnan. Onneksi yritys oli velaton ja liikaa 

maksetut verot ja vakuutusmaksut tulivat aikanaan 

takaisin.  

 Yrityksen lopettamispapereita selviteltiin vielä 

Järvenpäässä jossa puoliso oli aloittanut työt Wärtsilä 

Oy:n Järvenpään tehtaalla. Puolison kuoleman jäl-

keen tuli esiin yleinen suomalaisten pienyrittäjien 

tekemä väärä valinta. Eli yrittäjävakuutusmaksuissa 

valitaan niin alhaiset maksutasot, ettei mahdollisella 

eläkkeellä pysty elämään. Niin Hilkkakin lähti takai-

sin työmarkkinoille ensin kaupungin mehuasemalle, 

josta koululle siivoojaksi ja myöhemmin keittiöön, 

kunnes joutui eläkkeelle iän takia.  

 Yhdistysten tilaisuuksiin ja varsinkin matkoille 

Hilkka osallistui niin pitkään, kuin kunto sen salli. 

Lasten ehdottamille matkoille hän oli valmis lähte-

mään loppuun asti, vaikka kohde ei niin selvä 

ollutkaan, pääasia että lähdetään. Harrastuksena Hil-

kalla oli lähinnä Raumalla opittu nyplääminen, josta 

oli siellä saanut lisätuloja. Villatakkeja tai –sukkia 

lapsille tai lapsenlapsille ei tarvinnut ostaa vaan Hilk-

ka teki ne. 

 

Matti Asomäki 
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Lehdistä leikattua  
 

Älä syö valtiota kuralle 
Taloussanomat 20.7.2010 

 

Tuoreen selvityksen mukaan roskaruoka tappaa Bri-

tanniassa 40 000 kansalaista vuosittain. Suomessakin 

suolan ja rasvan vähentäminen säästäisi ihmishenkiä 

– ja julkisia menoja. Suomalaisasiantuntijan mukaan 

kaikki alle 60-vuotiaiden sydäntautikuolemat olisivat 

estettävissä. 
 

Suolan ja kovan rasvan vähentäminen auttaisi estä-

mään Britanniassa jopa 40 000 ennenaikaista 

kuolemaa vuosittain. Näin arvioi Terveydenhuol-

toinstituutti NICE. 

 Epäterveellinen ravinto tappaa myös Suomessa. 

Kaiken kaikkiaan yli 12 000 suomalaista kuolee vuo-

sittain sydäntauteihin. Jopa pari tuhatta kuolemaa 

pystyttäisiin estämään hyvin yksinkertaisin toimin. 

 – Olen alkanut ajatella, että Suomessa ei kenen-

kään tarvitsisi kuolla sydäntauteihin ainakaan alle 60-

vuotiaana, Erkki Vartiainen Terveyden- ja hyvin-

voinnin laitokselta sanoo. 

 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimialan 

ylijohtaja Vartiainen arvelee, että yli puolet ennen 75. 

syntymäpäiväänsä sydäntautiin menehtyvistä säästyi-

si elämäntapamuutoksilla sekä mahdollisella veren-

paine- ja kolesterolilääkityksellä.  

 Alle 75-vuotiaana sydäntautiin kuolee noin 3 500 

ihmistä vuodessa. Heistä puolet eli 1 750 muodostaa 

noin 14 prosenttia kaikista sydäntautiin kuolevista.  

 Vuonna 2005 tehdyn selvityksen mukaan veren-

kiertoelinten sairauksista aiheutui lähes miljardin 

euron suorat kustannukset. 

 – Kyseessä on erittäin kallis sairaus, jos työikäiset 

ihmiset menevät sen takia sairauseläkkeelle tai kuo-

levat. Hoidotkin ovat hyvin kalliita, Vartiainen sanoo.  

 

Työpanosta menetetään yli miljardin edestä 

Suomessa on urakoitu, jotta ihmiset hillitsisivät suo-

lan käyttöä. Vielä 1970-luvulla söimme noin 16 

grammaa suolaa päivässä. Nyt on päästy yhdeksään 

grammaan.  

 Suomalaisten pitäisi kuitenkin vähentää suolaa 

vielä kolmannes. Kolme grammaa liikaa suolaa kuu-

lostaa mitättömältä, mutta kyseessä ovat kansan-

taloudelle kalliit kolme grammaa.   

 Suorien kustannusten lisäksi sydäntaudit maksavat 

kadotettuna työvoimana. Niistä aiheutuu vuosittain 

menetetyn työpanoksen takia yli miljardin euron me-

netykset, kertoo kansantautien yhteiskunnallisia 

kustannuksia selvittänyt tutkimus vuodelta 2005.  

 

Brittien ongelmana kauhurasva 

Britanniassa ilmestyneen arvion mukaan brittien ve-

risuonia tukkii etenkin niin sanottu transrasva. Se 

nostaa pahanlaatuisen kolesterolin määrää veressä ja 

lisäksi vähentää hyvänlaatuista kolesterolia. 

 Maan terveysviranomainen ehdottaakin nyt kysei-

sen kauhurasvan kieltoa. Näin voitaisiin sen mukaan 

säästää miljoonia puntia vuodessa.  

 THL:n Erkki Vartiaisen mukaan Suomessa trans-

rasvasta on päästy jo eroon. 

 – Kun sen suuri haitallisuus huomattiin 1980-

luvulla, suomalainen elintarviketeollisuus poisti sen 

tuotannosta. Ainut riski transrasvan liialliseen saami-

seen on siinä, että elintarviketeollisuus muuttuu 

globaaliksi. Suomeen tulevissa elintarvikkeissa, kuten 

joissakin kekseissä, sitä voi olla.  

 Vartiaisen mukaan kovia rasvoja on vielä varaa 

hieman vähentää ruokavaliosta, mutta ponnistelut sitä 

vastaan ovat tuottaneet hyvin tulosta. Hän toivoisi, 

että suomalaiset ponnistelisivat vielä ylimääräisten 

suolagrammojen kitkemiseksi ja viinan juonnin vä-

hentämiseksi.  

 

Sydäntä suosivaa verotusta? 

Makeisvero tekee paluun Suomeen kymmenen vuo-

den tauon jälkeen. Jos hallituksen esitys menee läpi, 

makeisia ja virvoitusjuomia aletaan verottaa ensi 

vuoden alusta lähtien arvonlisäveron päälle mätkäis-

tävällä verolla. 

 Erkki Vartiaisen mukaan verotuksella pitäisi puut-

tua myös ihmisten sydämilleen tekemään hallaan.  

 – Hinta vaikuttaa siihen, mitä ihmiset syövät. 

Meillä on jo käytössä sydänmerkki, jota varten erityi-

nen komitea rankkaa elintarvikkeet suositusten 

mukaisesti. Meillä olisi pohjaa soveltaa samaa käy-

täntöä myös arvonlisäveroon, Vartiainen sanoo. 

 – Ihmiset voivat vaikuttaa näihin asioihin omalla 

käytöksellään, ja yhteiskunnan tulisi olla heitä sopi-

valla tavalla tukemassa.  

 
VENETSIAN ELOKUVAJUHLILLE 

VALITTU SUOMALAISIA ELOKUVIA  
 

Venetsian kansainväliset elokuvajuhlat järjestetään 1. - 

11.9.2010. Sen toinen kilpailusarja Orizzonti esittää 

ohjelmistossaan kaksi suomalaista elokuvaa. Ne ovat 

Hannes Vartiaisen ja Pekka Veikkolaisen Erään hyön-

teisen tuho (7 min.) ja Elina Talvensaaren Miten 

marjoja poimitaan (19 min.). Erään hyönteisen tuho 

elokuvan on tuottanut Pohjankonna Oy, Elina Talven-

saaren elokuva on Aalto yliopiston Taideteollisen 

korkeakoulun tuotantoa.  

 Erään hyönteisen tuho elokuva tapahtuu tyhjässä 

kaupunkimaisemassa, jossa itse aika näyttää pysähty-

neen, suuret tanssiaiset alkavat ja juuri kuoriutunut 

perhonen kohtaa tuhonsa. Elokuva on rakennettu ulla-

koilta ja ikkunoiden väleistä löydetyistä, hämähäkin-

seitteihin takertuneista hyönteiskohtaloista.  



 

VVaarrttiiaaiisstteenn  VViiiikkaarriitt    VVaarrttiiaaiisstteenn  VViiiikkaarriitt    VVaarrttiiaaiisstteenn  VViiiikkaarriitt 

_________________________________________________________________________________ 

 

Sivun tehtävät Venla Vartiainen 
 

 
 
 
Matikkapulmia 
 
Pulma 1. 
Kalle ja hänen koululuokkansa lähtevät luokkaretkelle Huvipuistoon. Matka bussilla sinne 
kestää kaksi tuntia ja 15 minuuttia. Huvipuistossa luokka viihtyy yhteensä kolme tuntia. Sen 
jälkeen he menevät ruokailemaan, jossa yhteensä menee aikaa 30 minuuttia. Lopuksi luok-
ka palaa takaisin bussilla. Kuinka monta tuntia Kallen ja hänen luokkansa retki kesti? 
 
Pulma 2. 
Sanna saa kaksi euroa viikossa vanhemmiltaan. Kolmen viikon kuluttua Sanna menee 
kauppaan ja ostaa 3,50 euroa maksavan vihkon. Kuinka paljon rahaa Sannalla on viiden 
viikon kuluttua? 
_________________________________________________________________________ 
 
Muistattehan  
kaikki Vartiaisten viikarit, että muutkin viikarit kuin Venla saavat lähettää tälle viikarisivulle 
aineistoa, siis kertomuksia, kuvia, tehtäviä, piirroksia – ihan mitä vain. Mieluiten sähköpos-
tilla päätoimittajalle digitaalisessa muodossa, mutta tavallisella postilla lähetetytkin kelpaa-
vat oikein hyvin.  
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Vartiaiset ry:n sääntömääräinen vuosikokous  

ja Syysparlamentti pidetään 
23.10.2010 

 
Helsingissä Suomalaisella Klubilla,  

osoite Kansakoulukuja 3 
 

 

 
Ohjelma 
 
klo 12.00 Kokoontuminen ja esimiehen tervehdys 
 
klo 12.15 Vuosikokous 
 
klo 13.15 Lounas 
 
klo 14.15 Mirja os. Vartiainen ja Heikki Kantola esittelevät Ilmari Wartiaisen 

päiväkirjaa ja valtameripurjehdusta Suomen Joutsenella.   
 Mirja kertoo ensin lyhyesti päiväkirjan taustoista ja merkityksestä 

isälleen. Heikki kertoo purjehduksen pääkohdat hyvin pitkälti sen 
kuvituksen synnyttämien mielikuvien avulla. 

 
Lopuksi Arpajaiset 
 

Arpajaisvoittoja otetaan entiseen tapaan vastaan paikan päällä. Voisitteko ystäväl-
lisesti varata kolikoita arpojen ostoon. Hinnat: yksi arpa 2 €, kolme arpaa 5 €, kuusi 
arpaa 10 €.  
 
Lounaan hinta on 34 eur.  
Lapset (alle 14 v.) 25 eur.  
Lisäjuomia voi tilata ja maksaa ne suoraan tarjoilijalle. 
 
Sitova ilmoittautuminen tapahtuu poikkeuksellisesti siten, että maksatte yhdis-
tyksen tilille Sampo 800017-60354 aikuisten lounaiden hinnan 14.10. mennessä. 
Tämä johtuu ravintolan uudesta laskutuskäytännöstä.  
 

Jo vakiintuneeseen tapaan emme lähetä erillistä kutsukirjettä. 
Toivomme, että ottaisitte tämän huomioon.  
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