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

Palstalla kerrotaan myös sukuseuran kuulumisia ja tiedotuksia. 
 

 
 

SYNTYMÄPÄIVÄ 
 

29.10.2011 täyttää 75 vuotta lehtemme toimitussihteeri 
Martti Vartiainen Espoossa. 

 

Martti viettää merkkipäivänsä matkoilla. 
 

Sydämelliset onnittelumme 
Sukuseuran hallitus ja lehden päätoimittaja 

 

 

TÄRKEÄ TIEDOTE  

 

Muutoksia sukuseuran yhteystiedoissa: 
 

Kirjeellä lähetetyt osoitteenmuutokset ja myös 
muut jäsenyyteen liittyvät asiat pyydetään toistai-
seksi lähettämään Lauri Vartiaiselle. Yhteystiedot 
ovat lehden takakannessa. 
 

 

Wanhan kansan Merkkipäivät elikkä Esi-
isiemme Maatalouskalenteri.  
Kustantaja Arvi A. Karisto 1912 
 

Syksystä: 
- Jos ukkonen käy myöhään syksyllä, on lämmintä 

syksyä. 
- Parempi siankin kääntää syksyllä kuin miehen kyn-

tämä kewäällä. 
 

Syyskuusta yleisesti: 
Syyskuun nimi on johtunut syksystä, joka tässä kuussa jo 
näyttäytyy, warsinkin maamme pohjois-osassa ja kuun 
loppupuolella etelä-osassakin. 
 

21 päiwä. Matti l. Syys-Matti l. Mukula-Matti: 
- Jos ennen Syys-Mattia on niin kylmä, että hiukan 

jäätää, on pitkältä sulaa syksyä. 
- Mukula-Mattina on paras aika poimia omenat ja 

nostaa perunat. 
-  

29 päiwä. Mikkeli l. Mikko l. Mikonpäiväsantti (pyhä) 
Jos Mikkona talwi tulee, niin Waplurina jokijäätä ajetta-
nee. 
 

 

KANSIKUVA  
liittyy Kristiina Koskivaaran Amerikasta saamaan vies-
tiin, joka on viereisellä palstalla. 

 

Kristiina Koskivaara sai viestin Amerikasta. Ohessa 

on sen käännös. 

 

Rakas Kristiina 
 

Tapasin sinut monta vuotta sitten Vartiaisten suvun 

kesäkokouksessa Kuopiossa. Olin siellä Elaina-serk-

kuni kanssa. Minulla on ikäviä uutisia kerrottavana. 

Voisitko kääntää ja toimittaa kirjeeni Vartiaisten Vies-

tiä varten.  
 

Isoisästäni Pekka Vartiaisesta on tiedot ensimmäisessä 

sukukirjassa (Vartiaisten Vaiheita I) taulussa 40. 
 

Hän oli syntynyt 1887 Kuopion lähellä ja tuli USA:han 

nuorena miehenä. Hän avioitui Hilma Mäen kanssa 

vuoden 1911 paikkeilla ja heille syntyi viisi lasta.  

 Ensimmäinen lapsi eli vain vuoden tai kaksi. Muut 

neljä lasta elivät hyvän elämän. Nuorin lapsista, Amy 

Virginia, oli äitini. 

 Kaksi viimeistä Pekka Vartiaisen lasta (USA:ssa 

Pekka tunnettiin Peter Wartiaisena) ovat kuolleet kulu-

neen vuoden aikana. Tätini Aini Vivian Wartiainen 

Howe kuoli 21. marraskuuta 2010, äitini syntymäpäi-

vää seuranneena päivänä, 96 vuotiaana. Äitini Amy 

Virginia Wartiainen VanHazinga kuoli 91 vuoden ikäi-

senä kesäkuun 2. päivänä 2011.  

 Olen sisällyttänyt kirjeeseeni kesällä 2010 otetun 

kuvan sisaruksista. Aini (vasemmalla) on siinä 95 vuo-

tias ja Amy (oikealla) 90. (Kuva on kannessa.) 

 Yritän pitää perheen tiedot ja osoitteet ajan tasalla 

mahdollisuuksieni mukaan. Olen liittänyt mukaan jäl-

jennöksen tiedostostani. Voisitko sinä toimittaa sen 

edelleen henkilölle, joka vastaa Suomessa Vartiaisten 

sukutiedostosta. 
 

Paljon kiitoksia! 
 

Virginia R. VanHazinga 

32 Doolittle Road 

Shoreham, VT 05770 

USA 

email: gvanhazinga@earthlink.net 
 

 

Hyvät Ystävät 
 

Mikäli joku teistä on kiinnostunut Virginian lähettämis-

tä sukutiedoista, voitte pyytää niitä minulta. Ne ovat 

englannin kielellä. Lähetän mieluiten sähköpostilla. 

Päätoimittaja 

yhteystiedot lehden takakannessa 
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RIIPPUVUUTEMME  TEKNOLOGIASTA 
 

 

 

 

 

 

Elektroniikkaan perustuvan tietokone- ja tietoliikennetekniikan ja niihin liittyvien laitteiden ja  

sovellusten kehitysvauhdin ennustetaan vain kiihtyvän; alaa tuntevien futurologien käsitysten mukaan 

ei ole näkyvissä mitään merkkejä että tämä kehitys hidastuisi.  

 Meidän elinaikanamme teknologian kehitys on ollut häkellyttävän nopeata. Usein muistelen 

työelämäni alkua v. 1963, jolloin aloitin työn valtion tietokonekeskuksen tutkimustoimistossa. Sen 

aikaisen tietämyksen valossa en ikinä olisi voinut uskoa, että silloisten kolossaalisten tietokoneiden 

moninkertainen suorituskyky ja kapasiteetti voisivat olla jo 2000-luvulla omalla työpöydällä tai jopa 

taskussa. Oli myös täysin mahdotonta ajatella, että langattomat tietoliikenneyhteydet ja kuvayhteydet 

olisivat mahdollisia ja yleisessä käytössä niin nopeasti kuin nyt on tapahtunut. En voinut edes  

kuvitella, että jo 2000-luvulla voisimme suoralla kuvayhteydellä seurata tapahtumia valtameren  

toiselta puolelta reaaliajassa. 

 Lienee paikallaan kuvata olosuhteita 1900-luvun puolessa välissä. Ei meillä silloin ollut  

kopiokoneita, kännyköitä, digikameroita, laskimia, televisiota yms. Jos piti saada kopio jostain  

kirjoitetusta tekstistä, piti käyttää kalkkeeripaperia jo kirjoitettaessa tai viedä käsikirjoitus kone-

kirjoittamoon, jossa teksti kirjoitettiin uudelleen ”vahalle”. Tätä vahaa käytettiin sitten monistus-

koneessa, jolla pyöritettiin kopioita sivu kerrallaan. Vahalle kirjoitettaessa ei saanut tehdä virheitä ja 

jos niitä kuitenkin syntyi, vahaa korjattiin eräänlaisella ”kynsilakalla”. Tietokoneiden ohjelmointikin 

tapahtui kirjoittamalla ohjelmointikielen ”käskyt” tätä varten erikseen suunnitelluille lomakkeille,  

joilta ohjelma sitten lävistettiin reikäkorteille. Isoissa organisaatioissa oli erikseen ”lävistysosasto” 

ehkä kymmenine henkilöineen, joilla oli reikäkorttien lävistykseen suunnitellut koneet. Tieto-

koneeseen ohjelma luettiin reikäkorteilta. Samoja reikäkorttien käsittelyyn tarkoitettuja laitteita 

käytettiin jo ennen tietokoneita ja niillä saatiin reikäkorteille viedyistä tiedoista tilastoja yms.  

tulosteita. Muistelen, että ajatus reikäkorteista syntyi USA:n väestölaskennasta joskus 1900-luvun 

alkupuolella. 

 Suomessa syntyi hanke rakentaa ensimmäinen tietokone itse. Koska transistoreja ei silloin 

vielä ollut, konetta rakennettiin käyttäen siinä radioputkia. Sitä muistaakseni ei saatu koskaan  

toimimaan. Kävin katsomassa tätä konetta (työnimeltään ESKO) joskus 1950-luvun loppupuolella. 

Satuin myös olemaan paikalla kun teekkarit kokeilivat ensimmäistä televisiolähetystä samoihin  

aikoihin. Kokeilujen jälkeen ei kestänyt kauan siihen, että säännölliset televisiolähetykset aloitettiin.  

 Aloittaessani työni valtion tietokonekeskuksessa sillä ei ollut omaa tietokonetta, vaan  

jouduimme käyttämään Pääesikunnan tietokonetta öisin. Se olikin aika hankalaa, kun kone-

huoneeseen pääsi vain kallioon louhittua tunnelia pitkin, jonka sisäänkäynti oli pääpaloaseman 

mäessä. Myöhemmin konehuoneeseen päästiin Kaartin kasarmista suoraan hissillä maan alle. 

 Nyt runsas 50 vuotta myöhemmin olemme tulleet täysin riippuvaisiksi elektronisista  

laitteista. Kun kännykkämme tai älypuhelimemme hukkuu tai varastetaan, olemme täysin avuttomia: 

emme muista yhtään puhelinnumeroa, koska olemme tallentaneet ne puhelimeemme. Vaikka  

muistaisimmekin, emme löydä mistään puhelinkoppia, josta voisimme soittaa ja pyytää apua. 

 Raha-asioiden hoito perustuu nettiyhteyksiin eikä meillä ole aikaa mennä pankkiin  

jonottamaan. Jos lompakkomme mukana varastetaan luottokorttimme, ne pitäisi kuolettaa; miten 

se onnistuu ilman tietoliikenneyhteyksiä. Tässä vain muutamia esimerkkejä ongelmista, joihin  

joudutaan, kun tekniikka lakkaa toimimasta. 
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 Viehtyminen teknologiaan ja sen mukana käyttöömme tuleviin laitteisiin on myös johtanut  

siihen, että laitteiden mukana tulevat käyttöohjeet ovat ainakin vanhemmille käyttäjille täysin mahdot-

tomia ymmärtää. Jopa television kaukosäätimen tarjoamat vaihtoehdot jäävät tuntemattomiksi äly-

puhelimista puhumattakaan. Useimpien laitteiden käyttöohjeet ovat sellaisten henkilöiden kirjoittamia, 

jotka epäilemättä kyllä tuntevat laitteet ja niiden käyttämisen, mutta jotka ovat täysin kyvyttömiä  

kirjoittamaan ”tavallisen käyttäjän” ymmärtämää tekstiä (esimerkkeinä digiboxit, älypuhelimet,  

television kaukosäätimet, digikameroiden käyttöohjeet jne.).  

 Nämä kommentit liittyvät etupäässä aikuisväestöön; nuoriso kyllä oppii em. laitteiden  

käytön, koska he käyttävät niitä kaiken aikaa. Tulee mieleeni USA:n armeijan ylijäämävarastosta  

hankitut tarvikkeet ja niiden käyttöohjeet. Katselin kerran sieltä hankitun kenttälapion ohjetta, jonka 

avulla kuka tahansa olisi saanut selväksi, miten lapiota käytetään ja mihin tarkoituksiin. 

 Kun teknologian kehittyminen on huikean nopeata, luulisi, että niitä hyväksikäyttävien  

järjestelmien kehittäminen olisi vastaavasti parantunut tai nopeutunut. Käsitykseni on kuitenkin päin-

vastainen. Suurien ja tärkeiden järjestelmien kehittäminen ontuu pahan kerran; niiden aikataulut venyvät 

ja kustannukset ylittyvät; pahimmassa tapauksessa hankkeet epäonnistuvat ja järjestelmien yhteispeli  

ei toimi.  

 Syitä näihin epäonnistumisiin on useita. Itse uskon pääsyyn olevan, että suunnittelijat ovat  

liian kokemattomia eivätkä tunne riittävästi sovellusalueen toimintaa ja ongelmia. Jo pitkään on alan 

markkinoilla vallinnut harhaluulo, että suoraan koulun penkiltä tulleet suunnittelijat voisivat olla  

kyvykkäitä suunnittelemaan ja toteuttamaan laajoja tietojärjestelmiä. Ei ymmärretä, että ammattitaito 

syntyy vain kokemuksen kautta. Toinen syy on edellä mainittu opetuksen liiallinen teoreettisuus.  

Suomesta puuttuu korkeakoulujen ja liike-elämän sellainen vuorovaikutus, jossa opettajat saisivat  

käytännön kokemusta niistä tehtävistä, joiden taitoja he opettavat. Tämä taas johtunee siitä, että  

professoreilla ja muilla opettajilla ei ole Suomessa samanlaista yhteyttä käytännön liike-elämään kuin 

esimerkiksi USA:ssa, jossa opettajilla oli toinen jalka liike-elämän puolella. Teoria ja käytäntö ovat  

aivan liian kaukana toisistaan. Tästä ongelmasta on puhuttu niin kauan kuin muistan, mutta ongelma 

tuntuu vain pahenevan. 

 Olemme ehkä huomaamattamme tulleet liian riippuvaisiksi teknologiasta ja nettiyhteyksistä  

ja tämän myötä on syntynyt turvallisuusuhka, joka kohdistuu maanpuolustuskykyymme, koska ”netti-

hyökkäyksiä” on vaikea torjua ja niillä voidaan jopa lamauttaa koko yhteiskunnan toiminta. 

 

 

 

Markus Rantapuu 

hallituksen jäsen 
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SAAMELAISMUSEO SAI MERKITTÄVÄN 

KIRJALAHJOITUKSEN 
 
 

Helsinkiläinen Lappi-kirjallisuuden keräilijä Harald Vartiainen on lahjoittanut Saamelaismuseo Siidalle 

laajan pohjoisuutta, Lappia ja saamelaisuutta käsittelevän kirja- ja leikekokoelman. Lahjoitus täydentää 

merkittävästi saamelaismuseon Museokirjastoa. 

 Harald Vartiaisen kirjakokoelmassa on yhteensä noin 1750 nidettä. Kokoelma sisältää pääosin suo-

menkielistä kirjallisuutta mutta myös saamen- ja muunkielisiä kirjoja. Kokoelmassa on laajasti eri 

näkökulmista pohjoisuutta käsittelevää kirjallisuutta kertomakirjallisuudesta ja lastenkirjoista aina tie-

teellisiin julkaisuihin ja raportteihin. Kokoelman kirjat on hankittu pääosin ilmestymisajankohtana mutta 

myös vanhempia 1900-luvun alkupuolen kirjoja 

on mukana kokoelmassa. 

 Harald Vartiainen on kartuttanut laajaa koko-

elmaansa yli 50 vuoden ajan. Hänen keruuharras-

tukseensa on liittynyt myös ahkera kerätyn kirjal-

lisuuden lukeminen ja Lappi-harrastus. 

 Vartiainen on ollut kauan mm. Lapin Tutki-

musseuran ja jo lakkautetun Lapin Sivistysseuran 

jäsen. Vartiaisen yli 30 hyllymetrin kokoelma on 

siirretty Siidaan Inariin tammikuussa 2011. Aikai-

semmin, vuonna 2004, Harald Vartiainen lahjoitti 

Saamelaismuseolle pohjoissaamen- ja koltankielis-

ten lehtien vuosikertoja. 

 Saamelaismuseo on ottanut lahjoituskokoel-

man vastaan ja sen myötä vastuun kokoelman 

hoitamisesta, järjestämisestä ja indeksoimisesta. 

Kokoelma tullaan nimeämään lahjoittajan mukaan 

omaksi kokonaisuudekseen, H. Vartiaisen koko-

elmaksi. 

 Saamelaismuseon toiminnan kannalta tämän-

kaltaiset lahjoitukset ovat hyvin arvokkaita. 

Museo perustettiin jo 1950-luvulla mutta kirja- ja 

lehtikokoelmien tallentaminen museokirjastoon 

aloitettiin vasta 1998 uudisrakennus Siidan myötä. 

 Saamelaismuseon museokirjasto on tarkoitettu 

museon omaan tutkimuskäyttöön. Laadukas käsi-

kirjasto tukee museossa mm. kokoelmiin ja 

näyttelyihin liittyvää tutkimusta ja asiakkaille annettavaa tietopalvelua. 

 Saamelaismuseo tekee yhteistyötä Lapin Kirjasto –konsortion kanssa osana Lapin Museokirjastoja. 

Saamelaismuseon kirjaston kirjat indeksoidaan Lapin Kirjasto –järjestelmään (www. lapinkirjasto.fi). 

Lapin kirjastot ja museot tuottavat yhteistyössä myös Lapponica –tietopalvelun (www.lapponica.fi). 

 

Lisätietoja: 

Intendentti Arja Hartikainen, puh. 040 579 3313, arja.hartikainen@samimuseum.fi 

Saamelaismuseo, Siida, Inarintie 46, 99870 Inari, puh. 0400 898 212, fax (016) 671 486,  

siida@samimuseum.fi, www.siida.fi 

 

Harald Vartiainen kuuluu Västinniemen sukuhaaraan ja on aikaisemmin mainittu mm. Vartiaisten 
Viestissä 1/1992 Martti Vartiaisen ex-libris -artikkelin yhteydessä.  
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LEHDISTÄ LEIKATTUA 
 

Vartiaisen mielestä yliopisto tarvitsee 

uusia rahoittajia 
 

Rehtori Perttu Vartiainen kiteytti Itä-Suomen yliopiston 

Joensuun kampuksen lukuvuoden avajaisissa sanoman-

sa sivistysyliopistokäsityksen puolustukseksi. 

 – Yliopiston perustehtävät on tarpeen pitää mielessä 

juuri nyt yliopistouudistuksen toteuduttua ja odotetta-

vissa olevan julkistalouden säästökuurin alla. 

 Vartiaisen mukaan sivistysyliopistoperinteen kanta-

va pilari on tutkimuksen ja opetuksen kiinteä yhteys, ja 

hyvä yliopisto tunnetaan paitsi huippututkijoistaan 

myös innostavista opettajapersoonistaan. 

 Vartiaisen mukaan sivistysyliopiston jatkuvuus ei 

ole ollut viime vuosikymmeninä itsestäänselvyys. Ki-

ristyvä julkistalous voi olla uhka yliopistojen pitkä-

jänteiselle perustehtävien hoidolle. 

 –  Siksi myös sivistysyliopistojen puolustajien tulee 

osallistua keskusteluun muiden rahoituslähteiden löy-

tämiseksi. Valikoimaan voivat kuulua myös opiskelu-

maksut, Vartiainen huomautti 

 Vartiaisen mielestä hyvinvointiyhteiskunnan kestä-

vyyden näkökulmasta on vaikea perustella, miksi 

ylipitkien ja toistuvien tutkintojen suorittaminen olisi 

kenenkään oikeus tai miksi suomalainen veronmaksaja 

kustantaisi ulkomaalaisten opiskelun täällä ilman mi-

tään vastiketta. 

 Rehtori Vartiainen perää nykyistä pitkäjänteisempää 

poliittista keskustelua yliopistolaitoksen lähivuosien 

rahoituksesta, tehtävistä ja rahoitustasoa vastaavasta 

mitoituksesta. 
 

 

Varre Vartiaisen luotsaama HUSBAND 
yhtye täytti 10 vuotta ja juhlinta jatkuu läpi vuoden. 
 

 Huippumuusikoista (Marzi Nyman, Anssi Nykänen, Harri Ranta-

nen, Varre Vartiainen) koostuva HUSBAND yhtye perustettiin 10 

vuotta sitten. Yhtye aikoo juhlistaa menestyksekästä uraansa lukui-

silla eri tavoilla. Tekeillä on uusi levy minkä lisäksi yhtye tekee 

valikoidusti keikkoja ja kiertueita ympäri Suomea.  

 Yksi uusi tapa juhlistaa vuotta on oman www–kaupan avaami-

nen osoitteessa www.varrevartiainen.com/kauppa. Kaupasta voi ostaa 

levyjen ja t-paitojen lisäksi vaikka Sound Traden (http://www. 

soundtrade.fi/) käsityönä valmistaman Varre Vartiainen VV nimikko-

kitaran.  

 Tomi ”Varre" Vartiainen on Vartiaisten tunnusfanfaarin säveltäjä. 

 

 

UKKOHAUKEEN PÄÄSEE BUSSILLA 112, JOKA LÄHTEE KAMPISTA 
LAITURI 46 

 

11:24 Kamppi, laituri 46 (1246) 
11:25 Lapinrinne (1234) 
11:27 Länsiväylä (1011) 
11:31 Hanasaari (E2205) 
11:33 Karhusaarensolmu (E2037) 
11:33 Tapiolansolmu (E2016) 
11:36 Niittysilta (E2353) 
11:37 Kuhatie (E2351) 
11:37 Haukilahdenkatu (E2367) 
11:37 Haukilahdenkatu (E2367)  
    
Kävely 0,3 km 
11:41 Ukkohauentie 1, Espoo  
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Vartiaiset ry:n sääntömääräinen vuosikokous  

ja syysparlamentti  

 

pidetään lauantaina 29.10.  

 

Espoon Haukilahdessa, ravintola Ukkohauessa,  
osoite Ukkohauentie 1. 

 
 
Ohjelma: 
 
klo 12:00  kokoontuminen ja esimiehen tervehdys 
 
klo 12:15  sääntömääräinen vuosikokous 
 
klo 13:15  lounas 
 
klo 14:15  Maria Sipilä ja Anita Vartiainen esittelevät tuoretta kirjaansa ”Viestejä 
 Afrikasta”, joka kuvaa Osmo ja Anita Vartiaisen elämää 1950-luvun  

 Afrikassa. 
  
Lopuksi arpajaiset  
 Arpajaisvoittoja otetaan entiseen tapaan vastaan paikan päällä. 
 
 
Lounaan hinta on 18,50 € hengeltä. 
 
Lapsille (4-14 v) lounas hintaan 9,00 €. 
 
Ruokajuomana on vesi, mutta lisäjuomia voi tilata ja maksaa ne suoraan tarjoili-
jalle. Samoin on mahdollisuus tilata jälkiruokia (hinnat 3,50-5,90 €) ja/tai kahvia 
(kahvi tai tee 2,80 €). 
 
 
Ilmoittautuminen tapahtuu maksamalla lounaiden hinnan yhdistyksen tilille 
Sampo 800017-60354 (IBAN FI7880001700060354). Lisätietoihin osallistujan 
nimi ja ruokailijoiden määrä.  
 
 

Toivomme ilmoittautumista 16.10. mennessä.
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