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

Palstalla kerrotaan myös sukuseuran kuulumisia ja tiedotuksia. 
 

 
 
 

Muistattehan vaelluskiven 

 

Kannen kuvassa olevan muistokiven, jota sen 
suunnittelija arkkitehti Henrik Wartiainen kut-
sui ”Vartiaisten vaelluskiveksi”, paljastustilai-
suus oli 11. kesäkuuta 1995 Kaavin kirkko-
puistossa..  
 Kivi lohkottiin seudulle tyypillisestä syvä-
kivestä, joka on laadultaan luja ja kestää hyvin 
sään vaihtelut. Iso paasi, ”emokivi”, on ympä-
röity pienemmillä kivillä, jotka ovat puna-
harmaa graniitti, gneissi, kuparimalmikivi ja 
kromidiopsidi Outokummun Keretin kaivok-
sesta, sekä musta gabro. 
 Kiveen on kiinnitetty kaksi messinkilaat-
taa. Ylempänä on Vartiaisten ”vaakuna”, 
heraldikko Olof Erikssonin vuonna 1985 suun-
nittelema sukutunnus. Alemmassa laatassa on 
kohokirjaimin teksti:  
 

Esivanhempiemme raivaajatyölle.  
Olkoon se velvoitteena myös nykysukupolville.  
Pro Patria Vartiaiset ry 1995. 
 

 Hankkeen toteutuksen hoitivat Henrik, 
Antti ja Osmo, sekä Lauri, Olavi ja Antero Var-
tiainen.  
 Historiallisia ”kivitalkoita” varten perus-
tettiin muistokivirahasto, jota kautta iso osa 
jäsenkuntaamme oli mukana hankkeen toteu-
tuksessa. 
 Kiven paljastustilaisuudessa puhunut Antti 
Vartiainen sanoi, että jokaisen Vartiaisen pitäi-
si kerran elämässä käydä katsomassa kiveä ja 
hiljentyä miettimään esivanhempiaan. Sen ää-
rellä voi tuntea itsensä osaksi sukua ja suku-
polvien ketjua.  
 Muistokivi on tarkoitettu osoittamaan 
kunniaa kaikille esivanhemmille, ei pelkästään 
yhden suvun. Kenenkään Kaavin kirkkoon kul-
kijan ei tarvitse tuntea vierautta muistokiven 
takia. 
 
Kuva: Jouni Kainulainen 

Syysparlamentti 

ja vuosikokous 2013 

 
Tänä vuonna ei perinteistä Syysparlamenttia järjestetä. 
 
Osallistumme muiden suvuista ja historiasta kiinnostuneiden 
kanssa Karjala-talolla järjestettävään Perhe ja suku -tapah-
tumaan lauantaina 9.11.2013. Tilaisuuden aikana järjestäm-
me oman sääntömääräisen vuosikokouksen. Kokouskutsu 
sivulla 4. 
 
Alustava ohjelma: 
 
klo 10 – 10.45 Suvun jäljillä: Karjalaista sukututkimusta ja 
asutushistoriaa, FT Kari-Matti Piilahti 
 
klo 10.45 – 11.30 Ajankohtaista tietosuoja-asiaa sukuhar-
rastajalle, varatuomari Markku Ruuskanen 
 
Näille sukututkimusluennoille on vapaa pääsy. 
 
klo 11.30 – 12.30 Lounastauko 
 
klo 13.00 – 15.00 Vartiaiset ry:n vuosikokous 
 
Ne jotka eivät halua osallistua vuosikokoukseen voivat ilta-
päivällä osallistua 10 euroa maksavaan Perhe ja suku 
sodan varjossa -seminaariin. 
 
klo 12.30 – 13.15 Karjalan palautus ja asuttaminen jatko-
sodan aikana, prof. Martti Turtola 
 
klo 13.15 – 14.00 Karjalainen nainen ja perhe, FT Pirkko 
Sallinen-Gimpl 
 
klo 14.00 – 14.30 Kahvitauko 
 
klo 14.30 – 15.15 Sota-ajan arki lapsen silmin, aikalaisten 
muistikuvia 
 
n. klo 15.30 Seminaarin päätös 
 
Sukujen ja pitäjäseurojen esittely- ja myyntipöytiin voi tutus-
tua tilaisuuden aikana klo 10 – 16. 
 
Osallistumismaksua Vartiaisten vuosikokoukseen ei ole, 
mutta mikäli ruokailette, maksaa sen jokainen itse. 
 

Tänä vuonna ei myöskään ole arpajaisia.  
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Säännöt uudistuvat 
 
 
 
 
 
Syksyllä 2012 vuosikokous velvoitti hallituksen valmistelemaan vuoden 2013 vuosikokoukselle 
uudet säännöt Sukuseurojen keskusliiton ja Yhdistysrekisteritoimiston laatimien mallisääntöjen 
pohjalta. Edellisestä Vartiaiset ry:n sääntöjen muutoksesta on kulunut neljännesvuosisata, 25 
vuotta. Tärkein syy SSK:n uusiin mallisääntöihin oli verovirastojen vaihtelevat tulkinnat siitä 
ovatko sukuseurat ”yleishyödyllisiä” yhdistyksiä. Useat sukuseurat ovat joutuneet maksamaan 
veroja, jos niillä on esimerkiksi ollut tilikausien vaihteessa sukukirjojen ennakkomaksuja tileil-
lään eikä paikallinen verovirasto ole pitänyt sukuseuraa ”yleishyödyllisenä”. Vartiaiset ry on 
myös joskus maksanut veroja. Viimevuosina Vartiaiset ry:tä ei ole verotettu.  
 
Sääntöehdotuksen kohta ”Sukuseuran jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen yksityinen henkilö 
tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea sukuseuran tarkoitusta ja toimintaa.” mah-
dollistaa nyt yleishyödyllisen yhdistyksen statuksen saamisen (tuloverolaki 22 §). Aiemminhan 
tämä kohta kuului ”Jäseneksi voi liittyä isän tai äidin puolelta Vartiaisiin kuuluva tai siihen avio-
liiton kautta liittynyt henkilö”. Verohallinnon ohjeen mukaan yleishyödyllisyysstatus on kuiten-
kin myös riippuvainen yhdistyksen tosiasiallisen toiminnan luonteesta, jota verottaja arvioi 
yhdistyksen vuosittaisen veroilmoituksen perusteella.  
 
Oleellisin muutos on toiminta- ja tilikauden muuttuminen kalenterivuodeksi. Nykyisten sääntö-
jen mukainen toimintakausi 1.9. – 31.8. otettiin käyttöön sillä perusteella, että syksyllä 
pidettäviin vuosikokouksiin oletettiin saatavan hyvin osallistujia. Kuitenkin viimeaikoina osallis-
tujien määrät vuosikokouksiin ovat vähentyneet. 
 
Monilla sukuseuroilla vuosikokoukset ovat kesäisin sukujuhlien yhteydessä. Vuoden 2015 kesä-
juhlan yhteydessä nähdään saammeko vuosikokoukseen paremmin osallistujia kuin 40 vuotta 
sitten, jolloin alettiin valmistella ensimmäistä Vartiaiset ry:n sääntömuutosta.  
 
Koska Vartiaisilla on ollut tapana kokoontua perjantai-illasta sunnuntaihin kestäviin kesäjuhliin 
joka kolmas vuosi, niin hallitus on kaavaillut välivuosina pidettäväksi yhden päivän kesäjuhlia 
tai tapahtumia joiden yhtenä osana olisi vuosikokous. 
 
Mallisäännöistä tulee uusiin sääntöihin kohta, jonka mukaan Vartiaiset ry:n hallituksen jäsenet 
pyritään valitsemaan tasapuolisesti eri sukuhaaroista ja alueilta. Suurin osa jäsenistä tietää 
oman sukuhaaransa, mutta kaikki eivät tunne sukuaan isoisää ja isoäitiä pidemmälle. Eikä suku-
haaroja ole mihinkään luetteloihin sukuseurassamme merkitty, kuten joissakin muissa suku-
seuroissa. Joissakin suvuissa sukuhaarojen jäsenet kokoontuvat omiin kokouksiin ennen 
varsinaista vuosikokousta ja valitsevat ehdokkaansa hallitukseen, sen jälkeen vuosikokouksessa 
tapahtuvat lopulliset henkilövalinnat. 
 
Kun suvun kanta-alueella vuonna 2015 järjestettävien Vartiaisten kesäjuhlien yhteydessä pide-
tään myös ensimmäinen uusien sääntöjen mukainen vuosikokous, olisi toivottavaa että jäsenet 
osallistuisivat silloin omien sukuhaarojensa kokouksiin. Mikäli oma sukuhaara ei ole vielä selvil-
lä, kannattaa asiaa selvitellä Jouni Kainulaisen kanssa, joka hoitaa suvun sukututkimustiedostoa. 
Tiedostoon ei ole sukuhaaroja merkitty mutta suurimmalle osalle jäsenistä sen sieltä saa selvi-
tettyä.  
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Nykyiset säännöt ovat vuodelta 1988 jolloin päätettiin, että jäsenmaksu on ”perhekohtainen” ja 
seuraavassa vuosikokouksessa tarkennettiin: ”Se kattaa yhden ruokakunnan”. Nykyinen hallitus 
pohti jäsenyyden ja jäsenmaksujen erilaisia vaihtoehtoja. Lopputuloksena päädyttiin siihen että 
kannattaa säilyttää nykyinen ”perhekohtainen jäsenmaksu, joka kattaa yhden ruokakunnan”. 
Jäsenyys sukuseurassa on aina henkilökohtainen asia ja sitä on haettava periaatteessa henkilö-
kohtaisesti. Holhoojalla on tietysti oikeus hakea lapselleen jäsenyyttä. Ja näinhän on tehtykin 
sukuseuran toiminnan alusta lähtien, jäsenluetteloiden ”koululaisista” päätellen. 
 
Mallisäännöistä tulee myös etäosallistumismahdollisuus sukuseuran vuosikokouksiin. Tällä an-
netaan käytännön vaikutusmahdollisuudet niille jäsenille, jotka eivät pääse matkustamaan 
kokouspaikalle. Vielä ei ole tarkemmin selvitetty millaisia laitehankintoja ja järjestelyjä tarvitaan 
jotta etäosallistuminen saataisiin käytännössä toimimaan. 
 
Vuosikokous voi sääntöehdotusta muuttaa, laittaa uudelleen valmisteltavaksi tai hyväksyä sel-
laisenaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vartiaiset ry:n sääntömääräinen vuosikokous 
9.11.2013 klo 13.00 alkaen 

Karjala-talolla Käpylänpolku 1, 00610 Helsinki 
 

 

Käsitellään sääntömääräiset vuosikokoukselle kuuluvat asiat. 

 

Kokouksessa käsitellään myös edellisessä vuosikokouksessa esillä ollut sääntöuudistus. 

Hallitus on edellisen vuosikokouksen ohjeiden mukaan muokannut sääntöehdotusta. 

Vuosikokous päättää uusien sääntöjen hyväksymisestä, jonka oleellisin muutos on siirtyminen 

toiminnassa ja tilinpidossa kalenterivuoden käyttöön ja vuosikokouksen siirtäminen kesällä  

pidettäväksi. 

 

Tervetuloa 

 

Vartiaiset ry:n hallitus 
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VARTIAISET ry:n 

SÄÄNNÖT (luonnos) 

 
1 § Nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Vartiaiset ry ja sen kotipaikka on 

Helsinki. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään 

nimitystä sukuseura. 

 

2 § Tarkoitus ja toimintamuodot 

Sukuseuran tarkoituksena on selvittää Vartiaisten vai-

heita ja historiaa, vaalia niihin liittyviä perinteitä ja 

edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsenten keskuu-

dessa sekä tehdä sukuseura- ja sukututkimustyötä 

tunnetuksi ja muutenkin edistää kotiseututyötä. 

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura mahdolli-

suuksiensa mukaan: 

- järjestää sukukokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita 

niihin verrattavia tilaisuuksia, 

- suorittaa ja tukee suku- ja henkilöhistoriallista tutki-

mustoimintaa, 

- kerää ja arkistoi sukua koskevaa tietoutta sekä jakaa 

tutkimus- ja perinnetietoa, 

- harjoittaa seuran tarkoituksen toteuttamista edistävää 

julkaisutoimintaa, 

- toteuttaa yhteistyötä sukututkimus-, kotiseutu-, kau-

punki- ja kyläyhdistysten sekä muiden tarpeellisten 

paikallisten, alueellisten ja valtakunnallisten yhteistyö-

tahojen kanssa. 

 

Toimintansa tukemiseksi sukuseura voi ottaa vastaan 

testamentattua ja lahjoitettua omaisuutta sekä avustuk-

sia, perustaa sukututkimus- ja muita rahastoja sekä 

asianomaisella luvalla järjestää varainkeräyksiä ja 

arpajaisia. Sukuseura voi omistaa toimintansa kannalta 

tarpeellisia kiinteistöjä. 

 Sukuseura ei harjoita elinkeinotoimintaa eikä sen 

tarkoituksena ole taloudellisen hyödyn tai voiton tuot-

taminen jäsenilleen. Vastikkeeton vapaaehtoistyö on 

toiminnan lähtökohta eikä mahdollista ylijäämää jaeta 

jäsenille. 

 

3 § Jäsenet 

Sukuseuran jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen yksi-

tyinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka 

haluaa tukea sukuseuran tarkoitusta ja toimintaa. 

 Jäsenyys alkaa kun hallitus on hyväksynyt hake-

muksen. 

 Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voi-

daan hallituksen esityksestä seuran sukukokouksessa 

kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja 

tukenut sukuseuran toimintaa. 

 

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen 

Jäsenellä on oikeus erota sukuseurasta ilmoittamalla 

siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle 

taikka ilmoittamalla erosta sukuseuran kokouksessa 

merkittäväksi pöytäkirjaan.  

 Hallitus voi erottaa sukuseurasta jäsenen, jonka 

jäsenmaksu kuluvalta toimikaudelta on maksamatta tai 

on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin 

hän on sukuseuraan liittymällä sitoutunut tai on me-

nettelyllään sukuseurassa tai sen ulkopuolella huo-

mattavasti vahingoittanut sitä tai ei enää täytä laissa 

taikka sukuseuran säännöissä mainittuja jäsenyyden 

ehtoja. 

 

5 § Jäsenmaksu ja jäsenoikeudet 

Jäseneltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruuden 

päättää varsinainen sukukokous. 

 9 § 1 momentin mukaisia etäosallistumisen muoto-

ja käytettäessä äänioikeutta voivat käyttää ne jäsenet 

joiden henkilöllisyys pystytään tunnistamaan luotetta-

vasti. 

 Sukuseuran verkkosivujen ylläpitäjä antaa jokaisel-

le jäsenelle hakemuksesta henkilökohtaiset käyttäjä-

tunnukset sukuseuran ulkopuolisilta suljetuille jäsen-

sivustoille sille ajalle, jolta jäsenmaksu on maksettu. 

Salasana vaihtuu vuosittain. 

 Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita 

jäsenmaksuja. 

 

6 § Hallitus.  

Sukuseuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu suku-

seuran jäsenistä vuosikokouksessa valitut puheen-

johtaja ja 2 - 8 muuta varsinaista jäsentä sekä 0 - 8 

varajäsentä. 

 Jäseniä valittaessa pyritään huomioimaan eri suku-

haarojen ja alueiden tasapuolinen edustus. Hallituksen 

toimikausi on sama kuin sukuseuran tilikausi. 

 Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan 

sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, 

rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.  

 Hallitus voi perustaa tarpeellisia työryhmiä tai toi-

mikuntia. 

 Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen esty-

neenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he 

katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet 

hallituksen jäsenistä sitä vaatii. 

 Hallituksen kokouksiin voidaan osallistua tietolii-

kenneyhteyksien välityksellä. 

 Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet 

sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja 

mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan 

yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennes-

sä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa 

kuitenkin arpa.  

 Sukuseuran hallitus ylläpitää sukuseuran varsinais-

ta jäsenluetteloa, johon lain mukaan merkitään vain 

jäsenen nimi ja kotipaikka.  

 Lisäksi sukuseuran hallitus ylläpitää osoiteluetteloa 

jäsenkirjeitä, jäsenlehteä ja jäsenmaksuseurantaa var-

ten, sekä sukututkimustiedostoa sukukirjojen julkai-

semista varten.  
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 Hallitus vastaa siitä, että jäsenten ilmoittamat rajoi-

tukset ja käyttökiellot huomioidaan kun sukututki-

mustiedostoon tallennettuja tietoja muokataan 

painotuotteisiin tai sukuseuran verkkosivuille. 

 Sukuseuran verkkosivujen jäsensivujen käyttöä ja 

näiden sääntöjen 9 § mukaisten postitse tai tietoliiken-

neyhteyksien kautta tapahtuvia äänestyksiä varten 

hallitus ylläpitää erillisiä luetteloita, noudattaen Tie-

tosuojavaltuutetun toimiston ohjeita. 

 Hallitus huolehtii siitä että sukuseuran verk-

kosivuilla ovat ajantasaiset Jäsenrekisteriseloste ja 

Sukututkimusrekisteriseloste. 

 

7 § Sukuseuran nimen kirjoittaminen 

Sukuseuran nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohta-

ja, varapuheenjohtaja, tai siihen hallituksen erikseen 

valtuuttama hallituksen jäsen, kaksi yhdessä. 

 

8 § Tilikausi ja toiminnantarkastus 

Sukuseuran tilikausi päättyy vuosittain 31.12. 

 Tilinpäätökset tarvittavine asiakirjoineen ja halli-

tuksen vuosikertomukset on annettava toiminnan-

tarkastajalle viimeistään kuukautta ennen varsinaista 

sukukokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjal-

linen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen 

sukukokousta hallitukselle. 

 

9 § Sukuseuran kokoukset 

Sukuseuran kokoukseen voidaan osallistua hallituksen 

tai sukukokouksen niin päättäessä myös postitse, taik-

ka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apu-

välineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. 

 Sukuseuran vuosikokouksena on varsinainen suku-

kokous, joka pidetään vuosittain hallituksen määrää-

mänä päivänä huhti–syyskuun aikana.  

 Ylimääräinen sukukokous pidetään, kun sukuseu-

ran sukukokous niin päättää tai kun hallitus katsoo 

siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymme-

nesosa (1/10) sukuseuran äänioikeutetuista jäsenistä 

sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten 

kirjallisesti vaatii.  

 Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokau-

den kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on 

esitetty hallitukselle. 

 Sukuseuran sukukokouksessa on jokaisella jäsenel-

lä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi 

ääni.  

 Sukukokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä 

ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut 

yli puolet annetuista äänistä.  

 Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen pu-

heenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

 

10 § Sukuseuran kokousten koollekutsuminen 

Hallituksen on kutsuttava sukuseuran kokoukset kool-

le viimeistään kolmekymmentä (30) vuorokautta 

ennen kokousta sukuseuran jäsenlehdessä Vartiaisten 

Viestissä paperimuodossa ja lehden verkkoversiossa. 

11 § Varsinainen sukukokous 

Sukuseuran varsinaisessa sukukokouksessa käsitellään 

seuraavat asiat: 

1. kokouksen avaus 

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi 

pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi äänten-

laskijaa  

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 

5. esitetään tilikausittain tilinpäätös, vuosikertomus ja 

toiminnantarkastajan lausunto 

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuu-

vapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille 

vastuuvelvollisille 

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja meno-

arvio sekä jäsenmaksujen suuruudet seuraavaksi 

toimikaudeksi 

8. päätetään hallitukseen valittavien varsinaisten jä-

senten ja varajäsenten lukumäärästä  

9. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet ja 

mahdolliset varajäsenet  

10. valitaan toiminnantarkastaja ja tälle varahenkilö 

seuraavaksi toimikaudeksi 

11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

 

Mikäli sukuseuran jäsen haluaa saada jonkin asian 

sukukokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava 

siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että 

asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

 

12 § Sääntöjen muuttaminen ja sukuseuran pur-

kaminen 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja sukuseuran purka-

misesta on tehtävä sukuseuran kokouksessa vähintään 

kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista ää-

nistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muut-

tamista tai sukuseuran purkamista koskevan asian 

esillä olosta. 

 Sukuseuran purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi 

käytetään sukuseuran varat sen tarkoituksen edistämi-

seen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä 

tavalla. Arkisto luovutetaan suvun kanta-alueella sel-

laiseen julkiseen arkistoon jonka voidaan olettaa 

tukevan suku- ja henkilöhistoriallista tutkimustyötä. 

 Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 

 

13 § Yhdistyslain noudattaminen 

Kaikessa muussa noudatetaan yhdistyslain voimassa 

olevia määräyksiä. 

 

 

 

 

Tämä sääntöluonnos käsitellään vuosikokouksessa 

9.11.2013, jossa kokouksessa näihin sääntöihin on 

vielä mahdollista tehdä muutoksia ja lisäyksiä.  
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Ulkopuolisilta suljetut jäsensivut luodaan ensisijaisesti tietosuojalain 
vuoksi sukututkimusta varten. 
  

Vartiaiset ry on sukuseura joka jo vuodesta 1949 alkaen on tutkinut, kerännyt ja tallentanut suvun 
vaiheita tuleville sukupolville. Vartiaisten vaiheita -kirjasarjan julkaisut auttavat monia omien esivan-
hempien selvittelyssä. Näissä kirjoissa tiedot on julkaistu lähinnä sukututkimusohjelmien 
perhetaulujen muodossa. Suvun jäsenten lähettämät kirjeet joissa kerrotaan Vartiaisten perheiden ja 
henkilöiden elämästä on julkaistu Vartiaisten Viesti -lehdessä. 
 Viime vuosina sukutietoja ja elämäkerrallisia tietoja sukuseuralle on tullut vain vähän. Nykyään on 
yleisempää kirjoittaa omia ja perheen tietoja internetiin kuin sukuseuralle. Vartiaiset ry:n kohdalla 
osasyynä on se, ettei sukuseuramme ole pystynyt julkaisemaan uusia kirjoja tarpeeksi nopeasti, kos-
ka perheitä ei harrastajavoimin ole pystytty yhdistämään sellaisiksi sukuhaaroiksi joista olisi 
taloudellisesti järkevää julkaista kirjoja. 
 Vartiaiset ry ei myöskään ole lähtenyt mukaan joidenkin sukuseurojen käyttämään tapaan julkais-
ta avoimilla internetin verkkosivuilla sukuluetteloita jossa näkyy syntymäajat viime vuosiin asti. 
Internetistä löytyy avoimilta ja kirjautumista vaativilta sivuilta runsaasti myös sukuumme kuuluvien 
itse laittamia henkilötietoja, jotka olisivat sukuseuran sinne laittamina johtaneet hankaluuksiin tie-
tosuojaviranomaisten kanssa 
 Vuoden 2012 loppuun asti Vartiaiset ry:n verkkosivusto oli ulkopuolisen yhtiön hoidossa. Sopimus-
ta ei oltu päivitetty tietosuojalakien muutosten mukana eikä yhdistys itse saanut hoidettua 
Vieraskirjan sivujen valvontaa tietosuojalain mukaisesti. Vieraskirjan sivuilla oli toisinaan niin tuoreita 
henkilötietoja että Suomen Sukututkimusseura avoimilta keskustelusivuilta ne olisi nopeasti osittain 
poistettu ja Webmaster olisi kirjoittanut huomautuksen tietosuojalaista.  
 Koska Vartiaisten sukututkimustoiminnan hoitajalla ei ollut mahdollisuutta vastaavaan sivujen kir-
joitusten muokkaukseen, hänen ainoaksi toimintamahdollisuudekseen jäi vastata tuoreita 
henkilötietoja koskeviin sukututkimuskysymyksiin henkilökohtaisilla sähköposteilla. 
 Jotta Vartiaisten sukuseuran jäsenet pystyisivät kuitenkin selvittelemään keskenään alle 100 vuot-
ta vanhoja muutoksia suvussa, on tarkoitus luoda uusille verkkosivuille pelkästään sukuseuran 
jäsenille keskustelusivusto. Säännöissä mainitaan yhdistyksen suorittavan sukututkimusta ja jäsensi-
vut tulevat vain erikseen kirjautuneiden suvun jäsenten käyttöön. Kun vielä yhdessä valvomme, ettei 
sinne tule mitään sellaisia kirjoituksia, jotka ovat lakien ja hyvien tapojen vastaisia, niin pystymme 
yhteistyöllä viemään eteenpäin Vartiaisten suvun vaiheiden selvittelyä, ilman että tietosuojaviran-
omaisille tulee tarvetta puuttua sukuseuran toimintaan. 
 Entiseen Vieraskirjaan kaikki jäsenet eivät halunneet kirjoittaa koska kirjoituksia pystyi kuka ta-
hansa ulkopuolinen lukemaan. Tulevien jäsensivujen keskustelujen nähtävillä pitämistä ja arkistoon 
siirtämisen aikoja ei ole vielä päätetty. Kunhan sivut saadaan toimintaan, niin siellä voidaan keskus-
tella myös nähtävillä pitämisestä, joka yhdistyksillä vaihtelee muutamasta kuukaudesta useisiin 
vuosiin.  
 Sukuseuran hallituksessa on keskustelusivujen sisältöä vain vähän käsitelty, periaatteessa kanna-
tetaan sananvapautta eikä politiikkaa, uskontoa tms. ole suljettu pois. Varsinaiset keskustelusivut 
eivät kuitenkaan ole oikea paikka ”usean” sivun pituisiin kirjoituksiin tai kopioihin joskin muualta, 
mieluimmin linkitykset pitkiin teksteihin. Suvun jäsenten omille pitkillekin kirjoituksille voidaan järjes-
tää tilaa jäsensivuilta. Suvun jäsenten itse ottamia valokuvia voidaan myös sivuille liittää, 
ammattikuvaajien ja muiden vieraiden ottamien kuvien laittaminen verkkosivuille aiheuttaa tarpeen 
tekijänoikeuskorvausten maksamisen selvittelyyn. 
 Toiveena on myös, että mahdollisimman monen jäsenperheen lapset ryhtyisivät käyttämään var-
tiaiset.fi verkkosivuja ja loisivat sinne omat keskustelupalstansa, sekä tietysti aikuisina olisivat 
Vartiaiset ry:n aktiivisia jäseniä. 

Matti Asomäki 
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