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YHTEYS SUKUUMME

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

ARVO VARTIAINEN 80-VUOTTA

Arvo tunnetaan seurallisena, yhteisöllisenä, perinteitä kunnioittavana ja vaalivana henkilönä.
Sukuseuran selvitystöiden ansiosta tiedämme aika
paljon sukumme varhaisista vaiheista ja historiasta.
Perustietojen avulla on ollut mahdollista selvittää
myös itse kunkin oman sukuhaaran tai sen osan
vaiheita. Arvo on ollut kokoamassa Vartiaisen vaiheita V osan "Kiuruveden haara Lauri Vartiaisen ja
Maria Könösen jälkeläiset". Tietojen kokoamisesta
ja Arvon pyöräretkistä tietojen keräämisessä saimme kuulla kesällä Espoossa Albergan kartanossa
järjestetyssä sukujuhlassa.
Työ, elämäntehtävä, vastuunkantaminen ja velvollisuuden täyttäminen erilaisissa tehtävissä ja
elämäntilanteissa on kutsumuksen toteuttamista.
Näin tehdessään Arvo on parhaalla mahdollisella
tavalla auttanut läheisiään ja samalla käytännössä
vaalinut sukunsa perinteitä. Yhteiskunnallinen kutsumus näkyy myös suvun esi-isien työssä. Onhan
Arvon ukki veljensä kanssa ollut aloittamassa kansakoulun käynnistämistä Vieremän Konolanmäessä.
Jussilan ja Eerikkalan eli Arvon synnyinkodin pirtissä.
Kirjoittaja Helena Hyvönen,
Maria -sisaren tytär

Arvo Jalmari Vartiainen, kauppias, maanviljelijä
• syntynyt 20.10.1932
• perheeseen kuuluu Pirkko -vaimo
• kauppias 1960-1970 -luvuilla Vieremän Haajaisilla
•maanviljelijä, ensin kotitilan hoidossa mukana,
omalla maatilallaan 1960 -luvun alusta lukien aina
eläkkeelle siirtymiseensä saakka
• toiminut keskustapuolueen paikallisosaston puheenjohtajana ja sihteerinä sekä toiminut kunnallisjärjestössä
• toiminut kunnalliselämässä eri lautakunnissa, tehnyt runsaasti raittiustyötä muun muassa raittiuslautakunnassa ja raittiusseurassa
• ollut asiantuntijana maatalouskirjanpitojen ja veroilmoitusten laadinnassa sekä muissa taloustehtävissä
• lasten ja nuorten avustaminen
• osallistunut kylätoimintaan
• sukuseuratoimintaa
• harrastukset: mökkeily, luonnossa liikkuminen,
kalastus, marjastus, sienestys sekä kalastusvälineiden tekeminen. Nuorena moottoripyöräily.
• kotieläinten ystävä
• viettää syntymäpäiväänsä yhdessä suvun, ystävien
ja kyläläisten kanssa

Sukuseura tiedottaa
Meiltä on kysytty mahdollisuutta saada lehti
sähköpostitse. Voimme lähettää lehden pdfmuodossa sen sijaan, että se postitettaisiin teille paperisena.
Tätä varten pyydämme teitä ilmoittamaan
sen sähköpostiosoitteen, johon lehden haluatte
Lauri Vartiaiselle (lauri.vartiainen@sro.fi) ja
päätoimittajalle (amelartin@gmail.com).

LEHDISTÄ LEIKATTUA
(myös sivulla 6)
Kuva: Pirkko ja Arvo lomamatkallaan kesällä 2012

Sing alongin musiikista vastaa
taidokkaan bändin johtaja Tomi
"Varre" Vartiainen. Biisejä on
todella paljon, 150. Se on muutamassa viikossa iso puristus saada kasaan, Varre
toteaa.

KANSIKUVA
Pihla Vartiainen. Vahinko ettei tämä ole ”äänilehti”, jotta poissaolleetkin voisivat nauttia
hänen soitostaan. (Kuvat: M-T Haikaravirta)

(SING ALONG torstaisin klo 20.05 MTV3-kanavalla.)
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Karri Vartiaisen (sukuseuran esimies v. 1996 - 2000 ) tervetuliaispuhe
kesäjuhlilla Espoon Leppävaaran Albergan kartanossa 21. heinäkuuta
2012

Hyvät Vartiaisten sukuseuran jäsenet

Tervetuloa Espooseen ja tänne Albergan kartanoon viettämään kesäjuhlia.
Tämä puhe ei ole tarkoitettu pelkästään tälle pienelle läsnäolijoiden joukolle, vaan myös sille
suurelle joukolle sukuseuramme jäseniä, jotka syystä tai toisesta eivät ole nyt täällä.
Kun minua pyydettiin pitämään tervehdyspuhe, ilmoitin olevani rivijäsen, joka kuuntelee,
kun hänet muiden mukana toivotetaan tervetulleeksi. Minulle kuitenkin sanottiin, että kunniajäsenenä puhe kuuluisi velvollisuuksiini. Minusta kunniajäsen on jo kauan sitten hoitanut
velvollisuutensa seuraa kohtaan. Jätinhän puheenjohtajan tehtävät 13 vuotta sitten, ja siirryin
seuran kaapin päälle pölyttymään. Kunniajäsen yleensä torkkuu juhlissa eturivissä ja avaa
suunsa väärään aikaan kertoakseen kuinka hyvin asiat hänen aikanaan hoidettiin. Sitä paitsi
tehtävä kuuluu itseoikeutetusti esimiehelle. Kun kuulin, että sukuseuralla ei ole esimiestä,
suostuin tehtävään.
Yhdistyksellä, jolle ei saada valittua puheenjohtajaa, on yleensä kovin huono ennuste.
Sukuseura perustettiin 63 vuotta sitten ajatuksena kerätä piiriinsä eri puolilla maata asuvat
Vartiaiset, selvittää suvun historiaa ja tallentaa sitä tuleville polville sekä innostaa uusia jäseniä
suvun ja sen historian pariin. Myös yhdistyksen päämääriä palveleva julkaisutoiminta
katsottiin tärkeäksi. toiminta on määritelty yhdistyksen säännöissä ja sitä koordinoi
yhdistyksen hallitus puheenjohtajan eli esimiehen johdolla. Osan toiminnasta toteuttaa myös
jäsenistö eri hankkeita varten kootuissa toimikunnissa. Hallituksen jäsenten tulisi edustaa
yhdistyksen toimialuetta monipuolisesti. Heillä tulisi lisäksi olla aikaa ja innostusta seuran
toimintaan. Tämä kaikki on selvää ja ymmärrettävää, mutta, mutta …
Keskeinen ongelma on, että meistä seuraavaa sukupolvea on ainakin täällä pääkaupunkiseudulla erittäin vaikea houkutella sukuseuratoimintaan. Leipätyö sekä omat ja lasten
harrastukset vievät perheiden ajan ja kaiken energian. Sukuseurat joutuvat myös jäsentensä
vapaa-ajasta kovaan kilpailuun, jonka ne varsin usein häviävät. Innostus pitäisi pystyä
herättämään nuorissa. Aktiivikausi alkaa ehkä vasta, kun omat lapset ovat lähteneet
maailmalle, eivätkä isovanhempien tehtävät ole vielä kovin vahvasti tulleet kuvaan
mukaan. Se on ikäkausi, jolloin luontaisestikin herää kiinnostus omaa taustaa ja sukunsa
menneisyyttä kohtaan. Uusien sukupolvien innostamisessa täytyy myös muistaa, että
seurat ovat aikansa lapsia ja että yli 60 vuotiaan seuran toiminnassa ei mikään ole niin
pyhää, ettei sitä voisi muuttaa ja kehittää. Jos Vartiaisten kiinnostus tällä seudulla on
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hiipunut, voisi seuran tai sen toimintaa organisoivan hallituksen kotipaikan siirtää
täältä muualle. Nykytekniikkakin suo koko maata kattavia yhteydenpito- ja kokousmahdollisuuksia aivan toisella tavalla kuin seuraa perustettaessa.
Tervehdyspuhetta miettiessäni minulle selvisi, että seison tällä hetkellä elämäni maantieteellisessä keskipisteessä. Olen paikkakuntalainen Vartiainen. Käytännöllisesti katsoen
koko elämäni olen viettänyt vajaan viiden kilometrin säteellä Albergan kartanosta.
Lapsuuteni ja nuoruuteni asuin Munkkiniemessä ja kävin koulunikin siellä. Teknilliset
opintoni olen suorittanut Espoon Otaniemessä, jossa myös työpaikkani ovat olleet.
Naimisiin mentyämme oli kotimme ensin Tapiolassa sekä sittemmin kahdessa eri
osoitteessa tässä lähialueilla.
Kun sukuseuran perustamisen aikoihin pyöräilin Turun tietä Leppävaaran läpi, ei täällä
ollut kuin vanha asemarakennus ja pari punaista tölliä. Kaukana tieltä siinteli puiden välissä
tämä silloin rappeutuva Albergan kartanorakennus. Metsissä ja kallioilla oli ensimmäisen
maailmansodan aikaisia juoksuhautoja, konekivääri- ja tykkipesäkkeitä sekä majoitusbunkkereita. Retkeillessäni Otaniemessä ei sielläkään ollut muuta kuin rappeutuva
Otaniemen kartanon päärakennus, kettuja ja käärmeitä. Varsin toisenlaisia ovat tämän
päivän Leppävaara ja Otaniemi. ”Niin muuttuu maailma, Eskoseni!”, kirjoitti jo Aleksis
Kivi.
Toivottavasti Eine Kuismin kertoo seuraavassa esityksessä niistä mahdollisuuksista ja
kokemuksista, joita Sukuseurojen keskusliiton piirissä on saatu jäsenseurojen vastaavien
koko toimintaa uhkaavien ongelmien ratkaisemiseksi.
Tällainen kesäjuhla on oiva tilaisuus jäsenistön ja hallituksen väliseen tiedon vaihtoon ja
toiminnan ideoimiseen.
Näin ollen toivotan teidät vielä kerran tervetulleiksi viettämään antoisaa kesäjuhlaa.
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Vartiaiset ry:n kesäjuhla 2012
Tämän vuoden kesäjuhlan pitopaikkana kokeiltiin Espoon Leppävaaran Albergan kartanoa. Se ei kuitenkaan saavuttanut toivottua osallistujamenestystä. Ehkä monet kokivat sinne tulon liian hankalaksi.
Osallistujat olivat paljolti samoja, jotka ovat olleet mukana Syysparlamentissa ja vuosikokouksessa – eli
lähinnä pääkaupunkiseudulta – muutamaa ilahduttavaa poikkeusta lukuun ottamatta.
Osallistujakadosta huolimatta kesäjuhla oli onnistunut ja tunnelma suorastaan kotoisan välitön ja
lämmin. Albergan kartano tarjosi hienot puitteet, sää oli suotuisa ja nuori pianistimme Pihla tulkitsi kypsästi ja herkästi tuttuja, monille rakkaita klassisia kappaleita.
Sukuseurojen Keskusliiton edustajan Eine Kuisminin puheenvuoro viritti vilkkaan kyselyn ja keskustelun. Siinä pohdittiin mm. sukuseuramme tulevaisuutta ja tapoja hankkia rahoitusta toiminnan
turvaamiseksi. Puheenvuoroissa vilautettiin jopa mahdollisuutta, että Vartiaiset ry ei pysty huonon taloudellisen tilanteen vuoksi jatkamaan toimintaansa nykymuodossaan. Vaikka Vartiaisten Viesti tehdään
ilmaisvoimin, vievät etenkin postituskulut suuren osan varoista. Lehti on kuitenkin edelleen ainoa eri
puolilla Suomea ja ulkomailla asuvia jäseniämme yhdistävä ja tiedotusvälineenä toimiva tekijä.
Kuvissa osa osallistujista (mm.
portailla Krista Vartiainen, pihatasanteella Erkki Vartiainen, Markus
Rantapuu, Pihla Vartiainen, Pirkko
Vartiainen, Kristiina Koskivaara
takanaan Antti, Kauko ja Arvo
Vartiainen, sekä Helena Hyvönen)
seuraamassa sukuviirin nostoa.
Nostajina Karri ja Tapio Vartiainen.
Alla olevassa kuvassa tutkitaan
Jouni Kainulaisen, Matti Asomäen
ja Marja-Terttu Haikaravirran
kansioihin keräämiä tietoja
eri sukuhaaroista. Etualalla Paula
Vartiainen, taaempana mm. Krista.
Kauko ja Tapio Vartiainen.

Kuvassa oikealla Markus Rantapuu (seisomassa) kertoo Kuuban valtiopankin ryöstösuunnitelmasta ja selventää sukunimensä
historiaa. Oikealla Martti Vartiainen, pöydän takana Krista, hänen takanaan Erkki, Anneli, Antti ja Tapio Vartiainen.
(Kuvat: Marja-Terttu Haikaravirta ja Matti Asomäki)
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Vartiainen Kuuban vapaussodassa
jatkoa Vartiaisten Viestissä no 2/2006 julkaistuun artikkeliin Uusia Vartiaisia
Puolittain sattumalta saimme selville, että isänisämme juuret ja esi-isät ovat Savosta
Kiuruvedeltä ja että sukunimemme on historian saatossa muuttunut useiden vaiheiden tuloksena lopulta Rantapuuksi. Minulla on vankka käsitys, ettei isäni ollut
juuristaan lainkaan selvillä ja meille jälkipolvillekin juuret isänisän puolelta selvisivät vasta v. 2006. Tuon jälkeen olemme saaneet lisää tietoja yhdestä esi-isästämme
ja hänen seikkailuistaan Kuuban vapaussodassa 1800-luvun lopulla ja Afrikassa.
Tämä esi-isä nimeltään Fabian Fagerman on Vartiaisia Kiuruvedeltä ja hän on
herättänyt kiinnostusta osallistumisellaan Kuuban vapaussotaan 1800-luvun lopulla
ja haavoituttuaan po. sodassa. Eräät tutkijat ovat ryhtyneet ottamaan selvää, mitä
tämä kyseinen henkilö on Kuubassa tehnyt. Nyt on löytynyt E.A.Hedmanin kirjoittama kirjanen
AMERIKAN MUISTOJA, joka on julkaistu Helsingissä 1926 ja siinä on kokonainen luku tästä sodassa
kunnostautuneesta sittemmin vapautusarmeijan kapteeniksi ylennetystä seikkailijasta. Toinen samaa
asiaa käsittelevä kirja on vuonna 2010 julkaistu ÄRANS MEDALJ ja sen kirjoittaja Pietarsaarelainen
K-G Olin sanoo kirjansa käsittelevän kuutta suomalaista, joiden ansiot ovat jääneet vähemmälle huomiolle, vaikka kaikki he ovat saaneet USA:n korkeimman sotilaallisen kunnian-osoituksen Medalj of
Honorin. Yksi näistä palkituista on Fabian Fagerman, jonka Kuuban seikkailuja kirjassa käsitellään.
Havannassa, Kuuban vapaussotaa käsittelevässä museossa on kunniapaikalla Suomen Valtiolippu. On
epäselvää, kuka lipun on museoon toimittanut ja milloin tämä on tapahtunut. Kuuban vapaussodan aikana Suomi kuului Venäjän valtakuntaan eikä Suomella ollut omaa lippua. Kuuban viranomaiset ovat
muutoinkin aktivoituneet selvittämään Kuuban vapaussodan aikaisia tapahtumia; meille (allekirjoittaneelle ja serkulleni Peter Fagermanille) järjestyi tapaaminen Kuuban Suomessa olevan suurlähettilään
kanssa ja tuossa tapaamisessa vahvistui käsityksemme kuubalaisten lisääntyneestä kiinnostuksesta
Kuuban vapaussodan aikaisiin tapahtumiin.
Amerikan muistoja -kirjasessa kerrotaan, kuinka Fabian Fagerman ennakoi tulevaa vallankumousta ja
valmistautui olemaan paikalla, kun Kuuban valtionpankki tullaan ryöstämään. Hän jopa hankki rahojen
kuljetukseen sopivan laukunkin ja lähti New Yorkista Havannaan ollakseen laukkuineen paikalla, kun
pankki ryöstetään. Ei ole mitään tietoja, miten tässä hankkeessa kävi.
Kirjoissa esitettyjen tietojen ja säilyneiden dokumenttien mukaan Fabian Fagerman myöhemmin vaikutti Väli-Amerikassa ja Brasiliassa. Hän kuitenkin palasi Suomeen sairaana ja köyhänä miehenä ja
kuoli Viipurissa joskus 1920-luvulla.
Markus Rantapuu
Timo Vartiaisen mukaan ollut mikään huono diili.
Kauppojen jälkeen perhe teki lahjoituksen yliopiston
peruspääomaan. Yhteistyö yliopiston kanssa jatkuu
edelleen, nyt Flowroxin kanssa. Kun Timo Vartiainen
kertoi isälleen, että yliopisto nimeää laboratorioitaan merkittävien yhteistyökumppaneiden mukaan,
kysyi isä että mikä laboratorio nimetään heille? Vastasin, että älä ala vähätellä. Meille nimetään koko
rakennus.”

Vartiaisten rakennus

(ote Materia 3/2012
lehden artikkelista Lappeenrannan teknillisen yliopiston
kemiantekniikan laitoksen uusittujen tilojen avajaisista)

Flowroxin hallituksen puheenjohtaja Timo Vartiainen kertoi LUT:n ja Laroxin yli 30 vuotta jatkuneesta
yhteistyöstä. ”Isäni Nuutti Vartiainen perusti Laroxin. 30 vuodessa Laroxista kasvoi globaali suodatintekniikan markkinajohtaja, jossa henkilökuntaa
oli 650. Menestystarina ei olisi ollut mahdollista ilman yhteistyötä yliopiston kanssa. Vuosien saatossa
Larox teetti yliopistolla satoja DI-töitä, rekrytoi diplomi-insinöörejä ja kauppatieteiden maistereita.
Parhaimmillaan Laroxilla työskenteli yhtä aikaa yli
sata LUT:sta valmistunutta. Larox lahjoitti yliopistolle professuurin, sitten toisen professuurin ja miljoona euroa tukisäätiölle. Lahjoitusten myötä yhteistyö jatkui tiiviinä. Kun Vartiaisen perhe päätti
luopua Laroxista ja myydä sen Outotecille, se ei

Timo Vartiainen kunniatohtoriksi
Lappeenrannan teknillisen yliopiston viides tohtoripromootio järjestettiin 7.–8.6.2012. Kesäkuun promootiossa yliopisto myönsi kunniatohtorin arvot
seitsemälle suomalaiselle vaikuttajalle ja kahdeksalle ulkomaalaiselle yhteistyökumppanille. Heidän
joukossaan oli myös Flowrox Oy:n hallituksen puheenjohtaja Timo Vartiainen.
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Vartiaiset ry:n vuosikokous
ja syysparlamentti

pidetään lauantaina 27.10.2012 Leppävaarassa
Albergan kartanon Holvikellarissa
Sokerilinnantie 7 Espoo.
Ohjeet ja kartta kokouspaikalle tulemiseen olivat edellisessä lehdessä
(Viesti nro 2/2012) kesäjuhlan tietojen yhteydessä.

Tilaisuus alkaa klo 12.00.
Tervehdyssanat Tapio Vartiainen
Vuosikokous
Uudet verkkosivut ja Vartiaiset työnsä ääressä
Tuukka Puranen, 28, on nuoremman polven Vartiaisia äitinsä puolelta. Hän esittelee ensin laatimansa ehdotuksen
Vartiaiset ry:n uusiksi verkkosivuiksi, minkä jälkeen hän
kertoo työstään Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitoksella. Hän valmistui täältä tohtoriksi vajaa vuosi sitten ja
johtaa nyt noin kymmenen hengen laskennallisen logistiikan tutkimusryhmää. Hänen tutkimusaiheenaan on erityisesti kuljetuslogistiikan optimoinnin ohjelmistojen kehittäminen ja soveltaminen käytäntöön.
Arpajaiset
Osallistumismaksu,

Arpajaisvoittoja otetaan vastaan paikan päällä.

joka sisältää kahvi ja voileipätarjoilun sekä mehua on 10 €
ja alle 12 vuotiaat 5 €, pyydetään suorittamaan sukuseuran
tilille (numero takasivulla) 23.10.2012 mennessä. Selvyyden vuoksi viestikenttään montako aikuisia / lapsia.

Jo vakiintuneeseen tapaan emme lähetä erillistä kutsukirjettä.
Toivomme, että ottaisitte tämän huomioon.
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VARTIAISTEN VIESTI
Yhteys sukuumme
ISSN 0787-9792
JULKAISIJA

Vartiaiset ry

POSTIOSOITE

Vartiaiset ry
c/o Sukuseurojen Keskusliitto
Sokerilinnantie 7 E
02600 ESPOO

TOIMITUS

Päätoimittaja Arja Melartin
E-Mail: amelartin@gmail.com
Osoite: Lehdesniityntie 3 B 21, 00340 Helsinki

TOIMITUSNEUVOSTO

Arja Melartin, Kristiina Koskivaara, Lauri Vartiainen

SEURAN TOIMIHENKILÖT

Varapuheenjohtaja Tapio Vartiainen
Talousyhdyshenkilö Antti Vartiainen (osoite alla)
Sihteeri ja arkistonhoitaja Marja-Terttu Haikaravirta

KOTISIVU

http://vartiaiset.nettisivut.fi/

PANKKIYHTEYS

FI78 8000 1700 0603 54, DABAFIHH

LASKUTUSOSOITE

Vartiaiset ry
c/o Antti Vartiainen
Koivuniemenkatu 5 A4
10600 Tammisaari

Jäseneksi liittyminen samoin kuin jäsenmaksun suorittaminen ja Vartiaisten Viestin tilaaminen
tapahtuu maksamalla Vartiaiset ry:n tilille jäsenmaksu 30 € ja merkitsemällä maksun viestikenttään
jäsenen nimi ja osoite. Jos lehti jo tulee haluttuun osoitteeseen, riittää nimi ja paikkakunta.
Muista jäsenyysasioista samoin kuin osoitteenmuutoksista pyydetään ilmoittamaan
Lauri Vartiaiselle. Osoite: Hedelmäkuja 8, 02710 Espoo, E-Mail: lauri.vartiainen@sro.fi
Tuotetilaukset pyydetään lähettämään kirjeellä tai sähköpostilla Kristiina Koskivaaralle.
Osoite: Mannerheimintie 43 B 28, 00250 HELSINKI, E-Mail: kristiina.koskivaara@gmail.com.
Lehteen tuleva aineisto ja muut lehteä koskevat asiat kirjeellä tai sähköpostilla päätoimittajalle.
Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa: maalis-, kesä-, syys- ja joulukuussa
PAINOPAIKKA

Multiprint, Vantaa 2012

