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Aaro Veteli valitsi runsaasta Sonic-piirrosvalikoimastaan nämä kaksi, jotka hän on tehnyt 8-vuotiaana ilman mallia. 

 
 
 
 
Kannen kuvat: Ville Vatanen 12-vuotiaana idolinsa 
Ari Vatasen kanssa Itärallissa vuona 2018. 
Toisessa kuvassa Ville valmiina kisaan vuonna 
2021. 
 
 
 
Ari Vatasen tervehdys: 

"Nuori 'Vauhti-Ville' muistuttaa minua 
nuoruusvuosistani. 
Ajoin maailman parasta pikataivalta, Oskolan 
tietä myöten usein Uskaliin, jossa 
kartanlukijani Martti Simonen asui. 
Villen vauhti on jo sellaista, että muutaman 
vuoden kuluttua minä tulen ottamaan 
'selfien' (tai poseeraamaan) hänen vierelleen. 
Ville, jatka jalka suorana - mutta ojien 
välissä!"

 
 

 
Iisa Veteli (5 v) maalasi ystävän kotitalon, jonka 

seinustalla on ruusupensas. 

 

 

 

Lehteä toimittaa Vatasten sukuseuran 
tiedotusryhmä: Jukka Hirvonen, Aino Kurvinen,  
Anneli Saarinen, Esko Vatanen ja Kari Vatanen 
 
Painopaikka: Saimaprint Oy
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Kevätterveiset puheenjohtajalta 
 
 
Niin se taas kerran syksyn synkkä kaamos ja 
luminen ja tuiskuinen, kylmä talvi on takana. 
Eiköhän joka kolkasta Suomea jo auringon 
sulattamat puron lirinät kuulu, vaikka ei kaikki 
lumi olisikaan vielä sulanut. Sitä on kuulemma 
jossain päin ollut kiusaksi asti, jopa täällä Etelä-
Suomessa. Voimme huokaista, että taas 
selvittiin! 
Välillä, varsinkin syksyn pimeinä myrskyiltoina 
tulee mietittyä, että mikä kumma esi-isiä 
oikein vaivasi, että piti asettua tänne synkkään 
ja kylmään maailman kolkkaan? Tulijoita oli 
niin lännestä kuin idästä. Erämaiden turkikset 
ja kalaisat vedet, koskematon maa, ja olla 
oman itsensä herra, oma rauha, oma tupa ja 
oma lupa, nekö ihastuttivat? Vuosisatojen 
kuluessa geenit ja nämä karut olosuhteemme 
ovat muokanneet meistä sen, mitä olemme 
tällä hetkellä. Jonkun kyselyn mukaan 
maailman onnellisin kansa. Maailman tilanteen 
ollessa levoton ja epävarma, kun tuntuu, että 
kaamos leviää keväästä välittämättä Euroopan 
ylle, selkeytyy taas kerran ymmärrys, mitä on 
olla suomalainen, mitä tarkoittaa oma tupa, 
oma lupa. 
 
Uppoutuessani tuntikausiksi sukututkimuksen 
mielenkiintoiseen maailmaan kuulematta ja 
reagoimatta ulkopuoliseen maailmaan, olen 
kuullut joskus mieheni mutisevan, että olen 
kiinnostunut enemmän kuolleista kuin elävistä. 
Se on muuten sukututkijalle nykyään aika 
helppoakin; edesmenneitä ei koske maamme 
tiukka tietosuojalaki. Toista se on vielä elossa 
olevien kanssa! 
 
Huhtikuun alussa kokoontui sukuseuran 
hallitus ja sukututkijat Lahteen kevät-
kokoukseen. Ensimmäinen sukukirjamme on 
saanut hyvän vastaanoton ja se on mennyt 
hyvin kaupaksi. Niinpä uskalsimme tehdä  
 

 
 
 
päätöksen ”Vataset sukukirja 2:n” julkai-
semisesta. Sitä on toivottu ja varsinkin 
nuorempi sukupolvi on kiinnostunut tietämään 
uusista sukulaisista, joita kenties voisi 
tavatakin. Mutta meillä on ongelma: tuo 
tietosuojalaki. Emme voi julkaista mitään ilman 
henkilön suostumusta ja tietojakin on hankala 
saada alle sadan vuoden takaisista asioista. 
Siksi on tärkeää, että jokainen täyttäisi 
henkilötietolomakkeen ja antaisi suostu-
muksensa tietojensa painattamiseen suku-
kirjassa. Levitäthän tätä toivomusta lähi-
piirissäsi! Henkilötietolomake löytyy Vatas-
postista ja kotisivuiltamme. 
 
Pääsiäinen minun osaltani oli kokonaan yhtä 
piinaviikkoa. Korona päätti meilläkin vierailla. 
Mutta ei se mikään hiljainen viikko ollut. Kun 
aamulla heräät kymmenien kurkien ja 
joutsenten lauluun, katselet niiden tepastelua 
ikkunasi edessä olevalla pellolla, aurinko 
paistaa lämpimästi ja pikkulinnut sisustavat 
kotiaan pesäpöntöillä, niin mieliala kohenee 
kummasti ja voi jopa nauttia siitä, että 
ihmisten turha melu ja touhuaminen on 
poissa. Sinivuokot kukkivat, pörriäiset 
pörräävät ja perhoset lepattavat. Lämpö on 
voittanut kylmän, valo pimeyden. Ehkäpä esi-
isämme saapuivatkin tänne juuri keväällä, kun 
joutsenten ja kuikkien huudot kaikuivat 
erämaajärvillä, tuhansien lintujen laulukuoro 
soi metsässä ja oli yötön yö. Samaistun esi-
isiini, alan jopa ymmärtämään heitä.  
 
Toivon valoa ja lämpöä kesääsi!  
 
 
Anneli Saarinen 
 
p.s. Katso ”Kesäpuuhaa” sivulta 12. 
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Birgitta Björklund lähetti sähköpostia ”Hälsning från Uppsala” viime 
keväänä. Kevään Vatas-posti oli juuri lähtenyt painoon ja syksyn numero 
täyttyi sukujuhlaan ja sukukirjaan liittyvistä jutuista. 
Anssi Saura käänsi Birgitan tekstin suomeksi.  
  
 
 
 

Perheestäni 
 
Äitini Irja Ingrid Vatanen tuli Ruotsiin 1950-
luvulla. Hänen siskonsa Sirkka ja Hilkka olivat 
tulleet tänne jo ennen häntä. He asuivat 
Tukholmassa. Äitini asettui asumaan 
Enköpingiin noin 90 kilometrin päähän 
Tukholmasta ja avioitui suomenruotsalaisen 
isäni kanssa. 
 

 
Ingrid-äiti 1970-luvulla. 

 

    Vi pratade svenska hemma och mamma har 

berättat att hon tidigt fick veta av 
myndigheter mm att vi var svenska barn och 

att hon skulle tala svenska med oss. Av 

någon anledning var det inte positivt att prata 

finska när jag var liten. Tyvärr fick vi alltså 

aldrig lära oss finska från grunden även om 

jag snappade upp lite här och där när 

mamma pratade med sina systrar, mormor 

mm.  
 

Kotona me puhuimme ruotsia. Viranomaiset ja 
muutkin olivat valistaneet äitiä, että me 
olimme ruotsalaisia lapsia, joille tuli puhua 
ruotsia. Lapsuudessani ei suomen puhumista 
jostain syystä katsottu hyvällä. Harmikseni 
emme koskaan oppineet suomea alusta 
alkaen. Tietenkin joku sana jäi mieleen, kun äiti 
puhui siskojensa tai isoäidin kanssa.  
 
Kun olin pieni, menimme aina kesälomalla 
Suomeen tapaamaan isoäitiä ja Kaarina-tätiä. 
He asuivat ensin Kajaanissa tai Iisalmessa ja 
myöhemmin Riihimäellä. Tapasimme tietenkin 
muitakin sukulaisia, mutta enimmän ajan 
olimme isoäidin ja Kaarina-tädin luona. Teini-
ikään tultuani ja 20 vuotta täytettyäni 
suuntasin lomamatkani enemmänkin muihin 
Euroopan maihin. Tyttäreni synnyttyä vuonna 
1990 kävimme joka kesä vieraisilla Kaarina-
tädin luona ja teimme niin aina vuoteen 2004, 
jolloin hän kuoli. Täti kävi myös tapaamassa 
meitä Ruotsissa niin kauan kuin jaksoi. 
 

 
Birgitta, Ingrid ja Kaarina. 
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    Jag har alltid tyckt om att åka till Finland och 

jag känner att en stor del av mig är finsk. Att 

åka av Finlandsfärjan i Åbo eller Helsingfors 

och lyssna till finsk musik i bilradion ger mig 

alltid lyckokänslor. 
 

Olen aina tuntenut itseni suurelta osin 
suomalaiseksi. Onnen tunne valtaa aina minut, 
kun lautta saapuu Helsinkiin tai Turkuun ja 
kuulen auton radiosta suomalaista musiikkia. 
 
Kaarina-tädin luona puhuimme suomea, sillä 
täti ei ruotsia ymmärtänyt. En tietenkään 
ymmärtänyt kaikkea, mitä täti sanoi, mutta 
toimeen tultiin ja opin joka kerralla vähän lisää 
suomea. Tädin kuoleman jälkeen suomen 
kielen taitoni on kovasti rapistunut. 
 
Me olemme aina syöneet suomalaisia ruokia. 
Niinpä meidän joulupöydässämme on ollut 
porkkana- ja lanttulaatikkoa ja välillä myös 
luumuhillotäytteisiä tähtitorttuja. Aiemmin 
saattoi kiertävältä erikoisempien ruokien 
kauppiaalta ostaa suomalaista ruisleipää ja 
mämmiä. Nykyään jokaisessa kaupassa on 
Fazerin leipää ja useimmissa myös pääsiäiseksi 
mämmiä ja joulun laatikoita.  
 
Kun Kaarina-täti tuli Enköpingiin, pidimme 
suuret leipojaiset. Täti osasi tehdä todella 
maistuvia karjalanpiirakoita. Me rakastimme 
niitä; sekä riisi- että perunatäytteisiä. Vielä en 
ole uskaltautunut tekemään piirakoita, mutta 
kaulimen olen ostanut ja jonain päivänä sen 
teen. Lanttu- ja porkkanalaatikot paistan toki 
itse. Oppaana minulla on äidin kirja nimeltä 
”Keittotaito” vuodelta 1946. Se on vuosien 
mittaan tullut aika kuluneeksi, mutta sitä 
rakkaammaksi. 
 
Äitini opiskeli esikoulunopettajaksi. Tämän 
työnsä ohella hän opetti suomea kotikielenä. 
Vuonna 1977 hänen polvensa murtui vaka-
vassa polkupyöräonnettomuudessa. Tämän 
jälkeen hän ei voinut tehdä työtä. Äiti kuoli 
vuonna 2008. 

Vanhin veljeni Olle muutti Saksaan vuonna 
1991. Hän toimi kielenkääntäjänä saksasta 
ruotsiksi. Olle kuoli vuonna 2013. 
Veljelläni Nils-Johanilla on täällä steriilien 
tilojen mittaustekniikkaan erikoistunut liike, 
joka palvelee lääkealan ja biotekniikan 
teollisuutta. Vaimonsa Anitan kanssa hänellä 
on kolme lasta ja neljä lastenlasta. Aikuisena 
Nils-Johan ei ole monta kertaa Suomessa 
käynyt, vaikka tietenkin lapsena hän vietti 
siellä kesälomansa. En osaa sanoa, kuinka 
suomalaiseksi hän itsensä tuntee. Joulun 
laatikkoruoat ovat toki hänelle tärkeitä ja 
hänen tyttärensä haluavat oppia paistamaan 
niitä ensi jouluksi. 
 
Minä puolestani olen 1980-luvun puolesta 
välistä ollut töissä Työnvälitystoimistossa. 
Päätän avustuksista henkilöille, joiden työkyky 
on alentunut ja jotka tarvitsevat sopeuttamista 
työhönsä. 
 

 
Susanna Ingrid-mummin sylissä v. 1990. 

 
Tyttäreni Susanna on palveltuaan monta 
vuotta lentoemäntänä siirtynyt opiskelemaan 
sosiologiaa Upsalan yliopistoon. Susanna on 
ollut kanssani jonkun viikon joka kesänä 
Suomessa. Hän tuntee itsensä osaksi 
suomalaiseksi ja on siitä ylpeä. Susannakin 
siirtää joulun laatikoiden perinnettä tuleville 
polville. 
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Olen pitänyt yhteyttä joihinkin 
Espoossa asuviin isän puolen 
serkkuihin. Kaarina-tädin poismenon 
jälkeen sain yhteyden Väistön 
perheeseen Tohmajärvellä; äiti tunsi 
heidät ennestään. Mieleeni on 
erikseen painunut heidän tyttärensä 
Elinan häät. Väistöt ovat ottaneet 
minut mukaansa myös retkelle 
Sortavalaan ja Valamon luostariin. He 
järjestivät minulle myös hienon 
bussimatkan Itä-Karjalaan. 
 
              Jukka Hirvosen kuva Vienan Karjalan matkalta 2013. 

   
 

Birgitta Björklund, Tuupovaaran Vatasten sukuhaaraa 
 

  ****************************      
 

SILLOIN ENNEN... 
 

Suihke viikatteen soi aamuun sarastavaan. 
Heinä tuoksuvana kaatuu eessä sen. 
kaste helmeilevä peittää heinämaan, 
on usva harsomainen yllä niittyjen. 

 
Muistot kultaisina mieleen palautuvat; 
aamut lapsuudesta, herkän heinäkuun. 

Ohi silmieni kulkee muistikuvat, 
- lehdet vihreimmät on muistojeni puun. 

 
Ohi kulkeneet on kesät, heinäkuiset, 

kaukaa lapsuudesta saapuu muistot nuo. 
Ruostui viikatteet ja varret kuusipuiset 
vienyt mennessään on elonvirran vuo. 

 
-------- 

 
Tänään pajukoita kasvaa heinäpellot, 
luonto takaisin ne kohta valloittaa. 
Yllä menneisyyden soivat ajankellot, 

muuttuu maailma, vanha katoaa. 
 

Aaro Vatasen runokirjasta Sinikellojen soitto 
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PÄRINÄÄ USKALISSA 
 
Moni on saattanut viime aikoina törmätä tuttuun nimeen autourheiluotsikoissa. 
Sukunimestä jo voikin arvata, että rallista ja hevosvoimista on kyse. 
Mutta kuka piilee Vatasen nimen takana? Ei. Hän ei ole Ari, joka on serkku neljännessä 
polvessa Mikan isälle Matti Vataselle. 
 

Vaan hän on: 
 
Ville Vatanen, 15-vuotias Kiihtelysvaaran Uskalissa asuva, Heinävaaran  
9. luokkaa käyvä nuoren miehen alku. 
Perhe: Isä, äiti ja kaksi isosiskoa. 
”Pojaksi on hieman vaikea kutsua enää, kun pituuttakin on jo venähtänyt  
185 senttiä”, äiti, Niina miettii hymyissä suin. 
Tykkää harrastaa kalastusta, pingistä ja e-moottoriurheilua. 
Suosikkiurheilija: Ari Vatanen ja Markku Alen. 
 
Uskalin kylän laidalla levittäytyvät maisemaan 
laajat peltoaukeat. Sinne on ollut hyvä tehdä 
turvallista rataa monena talvena jolloin 
ajo/rallin harjoittelu on alkanut. 
Siellä Ville on aloittanut 9-vuotiaana ensi-
kerran peltoautollaan. Ville myöntää, että 
kipinä ralliin on tullut suvusta, varsinkin isältä, 
joka ajoi SM-hopeaa (1998). Kotikylää 
halkovilla hiekkateillä on perinteisesti ajettu 
myös Itärallin pikataipaleita. 
 
Harjoittelurata on muuttunut jokaisena 
vuonna erilaiseksi. Tämän talven harjoittelussa 
on ollut 3,6 km rata, joka on sisältänyt 
vauhdikasta osuutta, tiukkoja kurveja ja 
hyppyri. Isä Mika on huolehtinut radan 
kunnosta ja toteaa että pellolla oppii hyvin 
auton hallintaa. 

 
 

 
 
Nopeasti isä näki pojan lahjakkuuden ja palon 
autonrattiin. Ja siitä se sitten lähti, isä kantoi 
selkä vääränä bensaa ja poika vaan ajoi. 
Vuosia kului 4, kun Ville sitten sai ensimmäisen 
kilpurin alleen. 
Sininen Peugeot 206. Nuoret V1600 luokka. 
Eka kausi oli tarkoituskin ajaa vaan kilometrejä. 
Ja niitä tuli 14-15 kilpailun verran, joissa 
huomasimme Villen pärjäävän vauh- 
dillisesti SM nuorten kärjelle. Joten siitä Ville 
sai kipinän siirtyä kilpailemaan SM-tasolle 
kaudella 2022. 
Kesäisin on haasteellisempaa saada treenitiet. 
Joskus käymme Kiteen sprinttiradalla mutta 
enimmäkseen kokemus on karttunut itse 
kisoissa. 
Villen ensiralleista lähtien on kyydissä istunut 
setänsä Sami, joka on itsekin myös ajanut 
nuorempana rallia ja saavuttaen SM-hopeaa 
(2003). Häneltä on Ville saanut hyviä opin 
avaimia ajoon. Etenkin kun ajettavat kisat ovat 
nuotittomia kilpailuja ns. ”pimeitä ralleja”; 
silloin pitää osata hahmottaa tien muoto 
maastoa hyväksikäyttäen. Tämä vuosi 2022 
ajetaan näin ja myös lisäksi nuotitusta 
harjoitellaan, ensi kaudelle 2023 Ville aloittaa 
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nuottirallikisat, koska ikä sallii sen. Siihen 
olemme löytäneet kokeneen kartanlukijan 
Antti Hyttisen, jolla on kokemusta useampi 
vuosi kakkoskuljettajana olosta. 
 
 
 

Ville ja Sami, Kuopio-Ralli 4.3.2022. 
 

 
 

 
Sami, Ville, Mika ja Oskari 14.1.2022. 

Huoltotiimiläiset. 
 
 
Mika on hoitanut ns. juoksevat asiat, 
ilmoittautumisen ja varikolla huollot. Mika ja 
Ville yhdessä tekevät kotihallissaan vaadittavat 
huollot ja remontit. Kisakautena valot palavat 
iltamyöhään hallissa. ”Kisoihin lähdetään 
ajamaan rallia, ei remonttia tekemään”, 
kokemuksen äänellä kertoo Mika. 
Koko perheenä tätä ollaan tehty. Siskot ja äiti 
on myös tuttu näky varikkopilttuussa. 
”Paljon se vaatii, mutta paljon se antaa” Villen 
vanhemmat tuumailevat tyytyväisenä. 
Vapaa aikana myös kierrellään erilaisissa 
rallikisoissa.  
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Villen menestystä on monella tapaa huomioitu
 
Ville palkittiin lajiliiton AKK Motosportin Alue 3. Itä-Suomen kauden päätöstilaisuudessa 
Kuopiossa 2021 seuraavasti: 
- Vuoden nuori autourheilija kiertopalkinto. 
- Vuoden nuori kilpailija. 
- Rallisprint Suomi Cup nuortenluokan 2. 
- Rallisprint Nuorten aluemestaruus 
 
Myös Villen seura Keski-Karjalan Urheiluautoilijat Ry (K-KUA) palkitsi. 
- Keski-Karjalan UA vuoden kilpailija kiertopalkinto. 
- Keski-Karjalan UA vuoden nuori kilpailija kiertopalkinto. 
 
- T4T World Rally Team valitsi Ville Vatasen vuoden 2022 Rally Talentiksi. 
 
Kausi 2022. Kilpailukalenteri on täysi ja kiireinen. 
Siihen kuuluu: 
SM-Ralleja 7 kpl. 
Muita Ralleja 5 kpl 
SM-Sprintejä 6 kpl. 
Ouneva Sprint sarja 4 osakilpailua. 
Kausi on lähtenyt lupaavasti, jopa mainiosti käyntiin. 
Tavoitteena ei ole vaan hankkia 
kokemusta vaan myös menestyä. Ville ja kartturi Sami ovat 
myös lunastanut sanansa. 
 
SM Ralli 
14-15.1 Artic Lapland Rally Rovaniemi (luokkavoitto) 
5.2 SM-ralli Riihimäki (luokkavoitto) 
5.3 SM-ralli Kuopio (luokkavoitto) 
 
SM Sprint 
19.2 SM-Rallisprint Oulu (luokka 2.)  
6.3 SM-Sprint Laukaa (luokka 2.) 
 
Ouneva Group Sprint-sarja 4 osakilpailun (sis. Oulainen, Kauhava, Tuupovaara x2) 
Luokka V1600 nuoret voitto, luokka HR2050 nuoret voitto 
 
Talvikisojen jälkeen Ville johtaa Nuorten SM-sarjaa maksimipistein kahdella voitolla. 
Tälle kaudelle tavoitteeksi on asetettu rallin Nuorten SM-mestaruus, sekä Nuorten  
SM-Sprint -mestaruus. 
 
Villen menoa pääset seuraamaan: 
Instagram: @vatanenracing 
Facebook: Vatanen Racing 
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Kilpailukalenteri vuodelle 2022 
14-15.1 ArticLapland Rally 
 
SM Rallit: 
5.2 SM-ralli Riihimäki 
5.3 SM-ralli Kuopio 
14.5 SM Länsirannikon ralli Turku 
18.6 SM-Pohjanmaa ralli Seinäjoki 
27.8 SM-ralli Mikkeli 
1.10 SM-ralli Kouvola 
 
Muut rallit: 
8.1 Piippola-ralli 
7.5 Rengas Turku-ralli 
11.6 Itäralli, F-Cup 
13.8 Juuka-ralli 
 
SM-Sprint: 
19.2 SM-Rallisprint Oulu 
6.3 SM-Sprint Laukaa 
21.5 SM-Sprint Virtasalmi 
9.7 Happy Beach SM Vaala 
21.8 SM Rallisprint Raahe 
24.9 SM Rallisprint Leppävirta 

 
Ouneva Group Sprint- sarja 4 osakilpailua 
Autona Peugeot 206 V1600 sekä Opel Astra 
ryhmä F 
 
13.2 Oulainen 
26.2 Kauhava 
12-13.3 Tuupovaara 
 
 
Yhteistyössä mukana: 
- Ouneva Group 
- Idän Metsäkone 
- MTP- Hydrauliikka 
- Joen Tukkutiimi 
- TR-Motors 
- NP-Vatanen Oy. 
- Fixus Autokorjaamo Olin Oy. 
- Rakennussuunnittelu Immonen Oy. 
- K-Market Tiilikainen 
- Toffolan Taksi Oy. 
- Konevuokraamo Vatupassi 
 
Niina Vatanen 

 

  
             Ville 2-vuotiaana isän ralliautossa. 
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ETSINTÄKUULUTUS!!!! 

 
Etsimme yhteyshenkilöitä Vatasten eri 
sukuhaaroista keräämään tietoja 

uuteen tulevaan sukukirjaamme  
”Vataset sukukirja 2”.  
 
Tunnetko oman lähisukusi/sukuhaarasi henkilöitä 
tai tiedätkö jonkun, joka tuntee? 

 
Yhteyshenkilö kerää tiettyyn sukuhaaraan kuuluvien henkilöiden tietoja, 

mahdollisia valokuvia ja mahdolliset henkilötietolomakkeet. 

Nyt kerättävät tiedot jatkuvat suoraan siitä, mihin ensimmäisen 

sukukirjan tiedot päättyivät eli vuodesta 1918 eteenpäin. 

Sukuhaarat ovat: Rantasalmi, Iisalmi, Nurmes, Pielisjärvi (Lieksa), 

Kiihtelysvaara (Heinävaara), Hammaslahti, Kerimäki, Tuupovaara 

(Tohmajärvi), Muolaa, Kostamus 1 ja 2, Karttula, Huittinen. 

Sukukirjatyöryhmä antaa yhteyshenkilölle tarkemmat tiedot ja 

opastuksen. Työryhmään kuuluvat Anja ja Anssi Saura (Dna-yhteyshenkilö),  

Jukka Hirvonen ja Anneli Saarinen. Heidän yhteystietonsa 

löytyvät tästä lehdestä. 

 

JOKAINEN YKSITYINEN HENKILÖ VOI HALUTESSAAN TÄSTÄ HUOLIMATTA 

ANTAA OMAT TIETONSA SUORAAN HENKILÖTIETOLOMAKKEELLA! 
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Olethan muistanut maksaa jäsenmaksun! 

Jäsenmaksu vuodelle 2022: 20 € jäseneltä, lisäksi 5 € samassa taloudessa asuvalta perheenjäseneltä.  
(10 vuoden jäsenmaksun voi maksaa kymmenkertaisena.) 
 
Vatasten sukuseura ry:n tili: Vaara-Karjalan Osuuspankki: FI19 5047 0720 0361 48 
Ilmoitathan maksun yhteydessä viestikentässä: Jäsenmaksu 2022 sekä nimi- ja osoitetietosi. 

    
             

 

Vatasten sukuseuran sukukokous 

ja sukujuhla pidetään 

Lahdessa 

16.9.2023 

 
 
 
 
 
 
 

Kesäpuuhaa! 
Kuuluuko kesäsuunnitelmiisi poiketa isovanhempiesi 
tai sukulaistesi mailla? Otapa asiaksesi haastatella 
suvun vanhimpia heidän elämästään. Kysele, mitä he 
muistavat omista vanhemmistaan tai muista 
sukulaisista. Kuvaa heiltä vanhoja valokuvia, 
rakennuksia ja muita kiinnostavia paikkoja. Pyydä 
heiltä lupa, mieluummin kirjallisena, että tarinat, 
vanhat kuvat ja tiedot voidaan antaa sukuseuran 
käyttöön. Pyydä heitä täyttämään sukutietolomake, 
elleivät ole sitä jo tehneet. Lähetä sukututkijoille, ne 
ovat kultaakin arvokkaampia! 
 

 
                       
 
                     Kääriänsaaren Kattilaharjun vanha aitta. Kuva: Anneli Saarinen

 

Perhetieto-/henkilötietolomakkeella voit antaa VAIN ne tiedot, mitkä itse haluat! 
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Suvussa tapahtuu: 
 

Ajasta iäisyyteen:  
 

Aaro Sakari Vatanen 
s. 14.10.1935 Piippolassa  
k. 2.4.2022 Rantsilan terveyskeskuksessa 
 
Aaro Vatanen oli seppien sukua, Iisalmen sukuhaarasta. 
Hänellä oli käsillä tekemisen taito, josta osoituksena on 
hänen kotipihallaan olevat monet rakennukset ja 
pienoismallit. Aarolla taipuivat myös sanat runoiksi. Vienan-Karjala kiinnosti ja 
muistammekin hänet Vatasten tekemältä Vienan matkalta.  
Vatas-Postissa no 8 on Aarosta kertova juttu ”Piippolan vaarin monet talot”.            
  

 

 

Sukuseura onnittelee:     
 
60 vuotta 12.1.2022  
Sukuseuran sihteeri-taloudenhoitaja  ja hallituksen 

jäsen Pekka K. Vatanen   

                   
 
 
 
 
  

          ************************* 

 

Yhteystiedot 
 
Vatasten sukuseuran puheenjohtaja 
ja sukututkimus: 
Anneli Saarinen 
Kauratie 32 
21610 Kirjala 
puh 050 3651402 
m.annelisaarinen@gmail.com  
 
 
Sukuseuran varapuheenjohtaja:   
Esko Vatanen 
Sudenkatu 3 A 2 
33520 Tampere 
puh 040 5312734 
esko.vatanen@gmail.com 
 

 
 
 
Sihteeri-taloudenhoitaja 
ja hallituksen jäsen: 
Pekka K. Vatanen 
Huosiovaarantie 71 
82730 Tuupovaara 
puh 045 3231883 
pekka.k.vatanen@viestilinja.fi 
 
 
Sukututkimus: 
Jukka Hirvonen 
Rautionkatu 21 C 19 
55910 Imatra 
puh 050 4636710 
hirvoju2@gmail.com 

 
Anja Saura 
Mäntytie 21 B 19 
00270 Helsinki 
puh 040 7313719 
anja.saura@gmail.com 
 
Elsa Kaipio 
Vanha Littoistentie 10 b 9 
20660 Littoinen 
puh 040 7667014 
kaipiot@luukku.com 
 
Tuula Kinnunen 
Vanha Turuntie 2 H 
02710 Espoo 
puh 050 3261906 
tuuliss@kolumbus.fi 

mailto:annelisaarinen@gmail.
mailto:anja.saura@gmail.com
mailto:kaipiot@luukku.com
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  Birgitta Björklundin perhealbumin kuvia. 
        Birgitan kirjoitus sivuilla 4-6.                             
                                                               

Edessä: äiti-Ingrid, Nils-Johanin ja Anitan tytär Sofie ja 
Birgitan tytär Susanna. Takana: Birgitta, veljen vaimo 
Anita, veli Nils-Johan ja heidän tyttärensä Caroline.  

Kuva vuodelta n. 2007. 

 

 
Reino-eno, Ingrid-äiti ja Susanna. 

Kuva vuodelta n. 1994. 
 
 

 
 

 
Nils-Johanin perhe: Anita, Caroline, Fredrik, Sofie ja 

Nils-Johan. Kuva vuodelta 2010. 

 

 
Susanna ja Birgitta Barcelonassa, missä Susanna asui 

muutaman vuoden. 

 
 

 
Birgitta ja Kaarina n. 1997. 

 
.                                                
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Kuvia Villen rallitaipaleelta 2021-2022 
 

 

Villelle ojennetaan Rally Talent -diplomi 5.2.2022. 
 

   

Ville ja Sami K-KUA juhlissa 11.12.2021.  
 

 
 

 

 

30.3.2022. 
 

  

SM-Ralli Kuopio, luokkavoitto 5.3.2022.                                                           

                                                                                      

   Kuvat: Niina Vatanen 


