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

Palstalla kerrotaan myös sukuseuran kuulumisia ja tiedotuksia. 
 

 
 

Postia Jouni Kainulaiselta 
 
Kuopion Musiikkitalolla Valtakunnallisten Sukutut-
kimuspäivien yhteydessä 17.3.12 Savon Sukututki-
musharrastajat luovutti tutkijoilta saamiaan kirjoja 
Kuopion kaupunginkirjastolle. Luovutukseen sattui 
myös kuvaaja paikalle.  

 
Kuinkas sattuikaan, vastaanottajalla oli Vartiaisten 
Vaiheita kirja kädessään (ja loput pöydällä). 
 
Terveisin 

Jouni 
 
Savon Sukututkimusharrastajat ry toimii Vartiaiset 
ry:n kannalta tärkeimmällä seudulla ja yhteistyö 
toimii hyvin ja eivätköhän kaikki Vartiaisten sukuun 
liittyvät tutkimustulokset alueelta siirry Jouni Kainu-
laisen kautta Vartiaisten sukututkimustiedostoon. 

 

 

KANSIKUVA 

 
Lehden paperiversion kansikuva ja siihen liittyvä teksti on  
pyydetty poistamaan tästä nettiversiosta. 
 
Pahoittelemme asiaa, mutta teemme näin. 
 
Hyvää ja Rauhallista Joulua kaikille lukijoille. 
 
 
Lehden toimitus

Vartiaisten uudet nettisivut 

 
Rekisteröityminen www.vartiaiset.fi sivustolle 
tapahtuu kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä 
vaiheessa pyydetään käyttäjätunnusta, ja toisessa 
vaiheessa, kun pyyntö on hyväksytty, valitaan 
salasana. 
  
Käyttäjätunnuksen pyytäminen 
1. Valitse "Luo uusi käyttäjätili" pääsivun 
www.vartiaiset.fi vasemman reunan "Kirjautu-
minen" -palkista. 
2. Syötä aukeavalle sivulle haluttu käyttäjänimi 
(esimerkiksi oma nimi) ja käytössäsi oleva sähkö-
postiosoite. 
3. Klikkaa painiketta "Luo uusi käyttäjätili". Saat 
tämän jälkeen vahvistuksen sähköpostiisi. 
  
Salasanan valinta 
1. Saat käyttäjätunnuksen hyväksymisestä myö-
hemmin toisen sähköpostin. Tämä sähköposti ei 
saavu heti, sillä pyynnöt käsitellään käsin. Klikkaa 
sähköpostissa olevaa linkkiä, josta pääset sala-
sanan valintaan. 
2. Kirjaudu valintasivulle "Kirjaudu sisään" -pai-
nikkeesta. 
3. Kirjoita aukeavalle sivulle kohtiin "Salasana" ja 
"Vahvista salasana" mikä tahansa riittävän pitkä 
(yli 10 merkkiä on jo hyvä) yhdistelmä kirjaimia, 
numeroita ja muita merkkejä (molempiin kohtiin 
sama). Laita kirjoittamasi salasana myös talteen 
jotta voit myös myöhemmin kirjautua sillä sivuil-
le. 
4. Hyväksy salasana valitsemalla "Tallenna". 
  
Olet nyt rekisteröitynyt sivustolle ja kirjautunut 
sisään. Voit koettaa salasanan toimivuutta valit-
semalla "Kirjaudu ulos" jolloin palaat etusivulle. 
Sivulla oleviin "Käyttäjätunnus" ja "Salasana" 
kenttiin voit nyt kirjoittaa ensimmäisessä vai-
heessa valitsemasi käyttäjätunnuksen ja toisessa 
vaiheessa valitsemasi salasanan. Klikkaamalla 
tämän jälkeen "Kirjaudu sisään" -painiketta, kir-
jautumisen tulisi onnistua. 
  
Nämä ohjeet löytyvät kuvitettuina osoitteesta 
www.vartiaiset.fi/ohjeet Myös itse rekisteröity-
minen sisältää suomenkieliset ohjeet sen kaikissa 
vaiheissa.                              TP 
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YHDISTYS TOIMII – VAIKKA VÄHÄN 

SIIPIRIKKONA 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mennyt toimintavuosi 2011 – 2012 oli Vartiaiset ry:n historiassa poikkeuksellinen: yhdistyksellä ei ollut 

esimiestä. Poikkeusvuoden olisi toivonut jäävän ainutkertaiseksi, mutta näin ei näytä käyneen, vaan myös 

uusi kausi alkaa ilman esimiestä. Vuosi sitten puheenjohtajakautensa päättänyt Lauri Vartiainen totesi 

toiveikkaasti pääkirjoituksessa, että yhdistyksemme talous on kuitenkin vakaa ja jäsenkunta kasvaa. Näin 

ei ole päättyneenä vuonna kuitenkaan käynyt: jäsenmaksunsa maksaneiden ruokakuntien määrä on  

romahtanut ja talous on kuralla, kuten voi nähdä vuosikokouksessa käsitellyistä toimintakertomuksesta  

ja tuloslaskelmasta.  

 

Suurin yksittäinen menoerä on Vartiaisten Viestin julkaiseminen, mikä on pysyvä vuosittainen kulu. 

Menneenä vuonna oli myös kertaluontoisia investointeja: tietokone ja kirjan Vartiaisten vaiheita IV  

uusintapainos. Kaikki nämä kulut ovat panostusta sukuseuratoiminnan ytimeen: sukutietoja kerätään,  

aineistoja arkistoidaan ja niitä julkaistaan. Jos rahaa ei ole, näistä on tietysti luovuttava tai niitä  

karsittava, mutta silloin joudutaan murentamaan pohjaa koko sukuyhdistyksen toiminta-ajatukselta.  

 

Suurin taloudellisen romahduksen syy ei ole tehdyissä hankinnoissa, vaan maksamattomissa jäsen-

maksuissa: edellisinä vuosina jäsenmaksunsa suorittaneiden määrä oli luokkaa 120 – 130, mutta nyt vain 

78 ruokakuntaa hoiti jäsenmaksunsa. Hallituksen oletus on, että tämä johtuu suurelta osin jäsenmaksujen 

maksukäytännön muutoksesta: enää ei lähetetty henkilökohtaisia maksulomakkeita vaan lehdessä oli  

ilmoitus, jossa pyydettiin maksamaan jäsenmaksu sukuyhdistyksen tilille määräpäivään mennessä. Jäikö 

tämä monelta huomaamatta? Hallituksessa ajateltiin säästää postituskuluja, mutta siitä näyttääkin  

aiheutuneen melkein katastrofi yhdistyksen taloudelle. Jäsenmaksuilmoitus oli lehdessä 4/2011 sivulla 2 

– ja maksu on toki mahdollista suorittaa vielä jälkikäteenkin. Uuden 1.9.2012 alkaneen toimintavuoden 

osalta on päätetty lähettää kullekin ruokakunnalle jäsenmaksulomake perinteiseen tapaan. Jäsenmaksun 

30 € voi myös maksaa ennakoivasti lehden takakannessa olevan ohjeen mukaisesti ja näin nopeasti  

helpottaa yhdistyksen taloudenpitoa. Toivottavaa on, että suvun jäsenet aktivoituisivat jäsenmaksun  

suorittamisessa; jokaisen ruokakunnan panos on välttämätön, muuten sukuseuraa ei voi pyörittää. 

 

Merkittävä osa Lauri Vartiaisen vuosi sitten lausumista myönteisistä tulevaisuuteen näkymistä on  

kuitenkin toteutunut: hallituksen aktiivisten jäsenten määrä on korkea ja vastuu jakaantuu useammille 

harteille kuin pitkään aikaan.  

 

Yhdistyksessä on jatkettu vuosia sitten käynnistettyä aineiston arkistointia ja materiaalin digitointia,  

mitkä projektit saataneen tämän vuoden aikana läpivietyä. Vapaaehtoisvoimin on tehty myös suku-

tutkimusta. Kirjoiksi asti aineisto ei vielä yllä, mutta uutta tietoa on saatu Vartiaisten vaiheita III:n 

täydennysosaa varten, sekä Pohjois-Karjalan Vartiaisista. Mainittakoon yksityiskohtana, että  

hallituksen sihteerin aktiivisen toimeen tarttumisen ansiosta myös oman ns. Suonenjoen sukuhaaran  

pituus kasvoi 150 vuodella. Omin keinoin olin päässyt 1820 -luvulle, mutta tällä hetkellä varhaisin  

tunnettu esi-isäni on 1670 -luvulta ja esiäitinikin pari sukupolvea nuoremmalta ajalta. Ja sihteeri on  

selvittämässä myös erään toisen hallituksen jäsenen sukujuuria. Molemmat olemme Vartiaisissa kuin  
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orpopirut: emme tiedä kuulummeko johonkin Pohjois-Savon tutkittuun sukuhaaraan vaiko johonkin 

muuhun. Yhdistyksen jäseniä kannustetaan keräämään ja ilmoittamaan lähisukunsa ja perheensä  

tietoja sukurekisteriimme. Niitä ei ole sukuseuran toimin kerättävissä: lainsäädäntö mutkistaa 100 vuotta 

nuorempien tietojen saamista eikä yhdistyksellä olisi myöskään varaa hankkia näitä tietoja – tarvittaisiin 

taas mesenaatti tukemaan tutkimustoimintamme. 

 

Kaksi projektia on yhdistyksemme saatava alkaneen vuoden aikana hoidettua: uudet verkkosivut ja  

uudet säännöt Vartiaiset ry:lle. Näistä tehtiin päätös vuosikokouksessa ja hankkeita käsiteltiin edelleen 

Syysparlamentissa.  

 

Ehdotus verkkosivuiksi on nähtävissä osoitteessa www.vartiaiset.fi. Sivut tulevat toistaiseksi olemaan 

sisällöltään paljolti samat kuin aikaisemmatkin, mutta ne on toteutettu uudemmalla tekniikalla, mikä tuo 

niiden käyttöön ja edelleen kehittämiseen joustavuutta.  

 

Uusi hallitus sai työstettäväkseen yhdistykselle uudet säännöt niin, että ne voitaisiin hyväksyä  

seuraavassa vuosikokouksessa. Aika on neljännesvuosisadassa ajanut nykyisten sääntöjen ohi juridisessa 

mielessä ja myös tietyt käytännön seikat vaativat tarkistusta. Näihin molempiin projekteihin toivotaan 

sukuseuran jäsenten ottavan myös kantaa esittämällä ideoitaan ja ajatuksiaan. 

 

Vuosikokouksessa valittiin uusia jäseniä hallitukseen: Helena Hyvönen Hämeenlinnasta ja Jouni  

Kainulainen Kuopiosta – Tervetuloa! Kristiina Koskivaara luopui hallitustyöskentelystä 20 vuoden  

urakan jälkeen. Hän toimi myös esimiehenä vuosina 2005 – 2009 ja on ollut aktiivisella panoksellaan 

luomassa henkeä ja rakentamassa sukuyhdistyksen toimintaa monin tavoin, mistä hänelle lämmin kiitos. 

Vaikka Kristiina jättää hallituksen, hän kuitenkin jatkaa aktiivisena toimihenkilönä vastaten myynti-

tuotteista ja ollen jäsen lehden toimitusneuvostossa. 

 

 

Hyvää Adventin Aikaa 

 

Tapio Vartiainen 

hallituksen varapuheenjohtaja 

 
 
  

http://www.vartiaiset./
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VARTIAISET RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄISESTÄ VUOSIKOKOUKSESTA 
2012 

 
Albergan kartano, Espoo 27.10.2010 klo 12.15 – 13.32 

 
  

Kokoukseen osallistuivat:  

Anneli Vartiainen, Antti Vartiainen, Arja Melartin, Eero 

Koskivaara, Erkki Vartiainen, Karri Vartiainen, Kauko 

Vartiainen, Krista Vartiainen, Kristiina Koskivaara, 

Lauri Vartiainen, Marja-Terttu Haikaravirta, Markus 

Rantapuu, Matti Asomäki, Paula Vartiainen, Pihla Var-

tiainen, Riitta Vartiainen, Tapio Vartiainen ja Tuukka 

Puranen 

 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Eero Koskivaara 

ja sihteeriksi Marja-Terttu Haikaravirta 

 

Maksaneiden jäsenten määrän romahtaminen  

johtuu todennäköisesti siitä, ettei jäsenmaksusta lähe-

tetty nyt erillistä laskua, vaan luotettiin siihen että 

Vartiaisten Viestissä olevat jäsenmaksutiedotus riittäisi. 

 

Jäsenmaksu on edelleen 30 € / ruokakunta. 

Ainaisjäsenille ehdotetaan myös erillistä mutta vapaa-

ehtoista julkaisumaksua lehtikustannusten peittämiseksi. 

 

Myönteisiä asioita on se  

että, Jouni Kainulaisen hoidossa olevaan Vartiaiset ry:n 

Sukututkimusrekisteriin tallennettujen sukuun kuulu-

vien henkilöiden määrä nousi yli 25 000. 

 

Yhdistyksen tulevaisuuden  

ratkaisee nuorempien sukupolvien kiinnostus sukua 

kohtaan. Ilman nuoria kiinnostavia verkkosivuja yhdis-

tyksen toiminta hiljenee. 

 

 
 

Tuukka Puranen esitteli uudet verkkosivut. Taustalla 

näkyvät Karri, Krista ja Lauri Vartiainen sekä Markus 

Rantapuu. 

Hallituksen jäsenet toimikaudelle 2012 – 2013 

 

Antti Vartiainen Tammisaari 

Erkki Vartiainen Saarijärvi 

Helena Hyvönen Hämeenlinna 

Jouni Kainulainen Kuopio 

Lauri Vartiainen Espoo 

Marja-Terttu Haikaravirta  Hyvinkää 

Markus Rantapuu Vihti 

Matti Asomäki Hyvinkää 

Tapio Vartiainen Nokia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antti esitteli tilit ja taseet sekä tulo- ja menoarvion  

toimintavuodelle 1.9.2012 – 31.8.2013. 

 

Arpajaisten onnettarena toimi ”vakio-onnettaremme” 

estyneenä ollessa Pihla Vartiainen. Kuvassa oikealla on 

hänen isoäitinsä Krista Vartiainen. Taustalla häämöt-

tää Paula Vartiainen. 
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Vartiaiset ry:n toimintakertomus kaudelta 
1.9.2011 – 31.8.2012 

 
Yhdistyksen uuden, 63. toimintavuoden aloittanut vuosikokous pidettiin 29.10.2011 Ravintola Ukkohauessa 

Espoossa. Kulunut vuosi on sillä tavoin huolestuttavasti erikoinen, että vuosikokous ei onnistunut nimeämään 

esimiestä lainkaan; kiinnostuneita henkilöitä ei jäsenistöstä löytynyt. Yhdistyksen toimintaa on kuitenkin saatu 

kohtuullisesti hoidettua. Hallituksen jäsenistössä on ollut useampia kokeneita entisiä esimiehiä ja jäsenet ovat 

kokonaisvaltaista ottaneet vastuuta yhdistystoiminnan eri alueista, jotka perinteisemmin ovat kasaantuneet – 

ehkä liiaksikin – esimiehen harteille. Jos tilanne jatkuu pitkään ilman esimiestä, uhkaa yhdistyksen toiminnan 

aktiivisuus kuitenkin heiketä ilman kokoavaa hahmoa. 

 Hallituksen varapuheenjohtajana on toiminut Tapio Vartiainen vastuualueenaan kokousten järjestämi-

nen, asialistojen teko ja puheenjohtajana toimiminen. Sihteerinä on ollut Marja-Terttu Haikaravirta, jonka 

vastuulla on ollut myös yhdistyksen arkiston hoitaminen. Sukurekisteristä on vastannut sukuseuran jäsen, Sa-

von Sukututkimus-harrastajat ry:n rahastonhoitaja Jouni Kainulainen, joka on hoitanut myös vastaamisen 

asiaa koskeviin tiedusteluihin. Arkiston asiakirjojen ja vanhojen Vartiaisten Viestien digitointia on hoitanut 

Matti Asomäki. Jäsenrekisteri on ollut Lauri Vartiaisen vastuulla. Yhdistyksen myyntituotteiden hankinnat ja 

myynnin on hoitanut Kristiina Koskivaara. Talousyhdyshenkilönä on toiminut Antti Vartiainen. Muina halli-

tuksen jäseninä on ollut Markus Rantapuu, Maria Sipilä ja Erkki Vartiainen. Tarvittaessa myös Vartiaisten 

Viestin päätoimittaja Arja Melartin on osallistunut kokouksiin. Hallitus on kokoontunut kertomusvuonna viisi 

kertaa. 

 Yhdistyksen kesäjuhlaa vietettiin Espoossa Albergan historiallisessa kartanossa 21.7. Juhla haluttiin 

toteuttaa tällä kertaa kevyempänä versiona yksipäiväisenä ja lähempänä useiden suvun jäsenten asuinpaikka. 

Nämä puitteet eivät kuitenkaan tuntuneet innostavan jäsenistöä; osallistujia juhlissa oli vain noin 25 henkeä. 

Karri Vartiainen piti tervetulopuheen, jonka hän kohdisti erityisesti juhlasta poisjääneille. Tuore ylioppilas 

Pihla Vartiainen soitti pianoa ja säesti yhteislaulua. Maittavan lounaan, perinteikkään lohikeiton ja runsaan 

mansikkakermakakun, jälkeen Sukuseurojen Keskusliiton pääsihteeri Eine Kuismin kertoi sukuseuratoimin-

nan ajankohtaisista kysymyksistä, joista heräsi myös monipuolista keskustelua. Lopuksi hallituksen jäsen 

Markus Rantapuu kertoi tarinaa 1800 -luvulta Espanjan alaisen Kuuban vapaustaistelijoiden suunnitelmasta 

maan kansallispankin ryöstämiseksi, missä mukana oli myös muuan Markuksen sukuhaaraan kuuluva Vartiai-

nen – Markus jatkoi tarinaa myös muista sukunsa jäsenistä ja sukututkimuksensa vaiheista: miten suomen-

ruotsalainen Fagerman osoittautuikin taustaltaan talonpoikaseksi Vartiaiseksi. 

 Vartiaisten Viesti on ilmestynyt kertomuskautena neljänä numerona. Lehden toimitusneuvostoon ovat 

kuuluneet Arja Melartin, Kristiina Koskivaara ja Lauri Vartiainen. 

 Kertomusvuoden aikana on aloitettu yhdistyksen verkkosivujen uusiminen. Nykyiset Optinetin tekemät 

verkkosivut ovat tulleet teknisesti tiensä päähän ja niiden ylläpito loppuu vuoden 2012 päättyessä. Suvunjäsen 

Tuukka Puranen on laatimassa uusia sivuja ja esittelee työnsä tulokset Syysparlamentissa. Sivut on tarkoitus 

ottaa käyttöön vuoden 2013 alusta.  

 Edellisinä toimintakausina käynnistettyä yhdistyksen laajan ja monimuotoisen arkistomateriaalin inven-

toimista ja jäsentämistä sekä saattamista digitaaliseen muotoon on jatkettu; osin kyse on ollut myös tietojen 

siirtämisestä sukuarkiston pitkäaikaiselta hoitajalta Martti Vartiaiselta uuteen arkistokaavan mukaiseen arkis-

toon. Tavoitteena on, että materiaali voisi mahdollisimman hyvin palvella yhdistyksen päämääriä, erityisesti 

sukututkimusta. Arkistosta digitoitujen valokuvien ja asiakirjojen käytettävyyttä helpottamaan hankittiin yh-

distykselle toimintavuoden aikana uusi kannettava tietokone.  

 Jouni Kainulainen on keskeisessä asemassa Kaavin Jyrinlahden sukuhaaran (Vartiaisten Vaiheita III) 

täydennysosan tutkijana ja tietojenkerääjänä. Samalla hän täydentää Vartiaiset ry:n sukurekisteriä muidenkin 

sukuhaarojen osalta. Toiveita on, että tiedot saataisiin lähivuosina muokattua kirjaksi Vartiaiset ry:n julkaisu-

sarjassa. Myös Pohjois-Karjalan Vartiaisten tietojen keräämistä jatketaan. Täydennetty painos Västinniemen 

Jussi Vartiaisen jälkeläisistä (Vartiaisten Vaiheita IV, 2004) oli loppuunmyyty, ja koska sille oli kysyntää, 

otettiin toimintakauden aikana julkaisusta 100 kappaleen lisäpainos. 

 Sukurekisterissä on tietoja noin 25 100 Vartiaisten sukuun kuuluvasta henkilöstä. Sukurekisterin täy-

dentäminen henkilöistä 1900 -luvun alusta nykypäivään on täysin suvun jäsenten lähettämien tietojen varassa, 

sillä yhdistyksellä ei ole enää taloudellisia mahdollisuuksia hankkia virallisia sukuselvityksiä. Aikaisemmin 

yhdistyksellä oli käytössään myös sukutukimusta varten saatuja lahjoitusvaroja. Sukurekisteristä otetaan mää-

räajoin varmuuskopio, joka on Tapio Vartiaisen säilytyksessä. Muilta osin yhdistyksen asiakirjojen ja CD-

levyjen säilytyspaikka on edelleen Sukuseurojen Keskusliiton arkistossa. 

 Vartiaiset ry on jäsenenä Sukuseurojen Keskusliitossa sekä Suomen Sukututkimusseurassa. SSK:n vaa-

livaliokunnassa jatkaa Kristiina Koskivaara SSK:n kevätkokouksen 2012 päätöksellä. Muita edustajia 
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Vartiaisilla ei ole ollut SSK:n ja SSS:n toimikunnissa. Vartiaiset ry oli läsnä omalla osastollaan Kuopion val-

takunnallisilla sukututkimuspäivillä maaliskuussa 2012. 

 Jäsenmaksun 30 € maksoi yhdistykselle 78 ruokakuntaa (edelliskaudella 131 ja sitä ennen 121). Vartiai-

set ry:n tuloslaskelma osoittaa tilikaudelta 2 421 euron alijäämää (edelliskaudella 170 €). Taseen loppusumma 

on 1 529 €. Jäsenmaksunsa maksaneiden määrä romahti, jolloin jäsenmaksutuotto jäi noin 1 600 € edelliskaut-

ta alhaisemmaksi. Toimintavuoden aikana on tehty tietokone- ja kirjainvestointeja ja myös kesäjuhlan 

järjestämisestä jäi yhdistykselle kustannettavaa. Yhdistyksen talous on tiukoilla.  

 Toiminnan tarkastajana on toiminut Kare Vartiainen ja varatoiminnantarkastajana Reetta Ranne. 

 

Vartiaiset ry:n toimintasuunnitelma 1.9.2012 – 31.8.2013 

 
Uuden toimintavuoden aloittava vuosikokous pidetään Albergan kartanossa Espoossa 27.10.2012. Vartiaiset 

ry:n tavoitteena on alusta alkaen ollut koota piiriinsä isän tai äidin puolelta Vartiaisten sukuun kuuluvat sekä 

heidän puolisonsa. Yhdistyksen toimintaa on kuulunut suvun vaiheiden selvittäminen sekä tallentaminen tule-

ville polville, uusien sukupolvien innostaminen oman suvun ja sen historian pariin sekä yhdistyksen 

päämääriä palveleva julkaisutoiminta. 

 Tulevan toimintavuoden aikana ajetaan sisään, hiotaan ja viimeistellään uudet verkkosivut. Niistä on 

määrä tulla aikaisempia verkkosivuja monipuolisemmat ja joustavammat. Esimerkiksi saadaan eri käyttäjä-

ryhmille omat sivunsa:  

  - julkiset kaikille avoimet  

  - sivuille rekisteröityneille  

  - niille sivuille rekisteröityneille jotka ovat jäsenmaksun maksaneet 

 Uusia verkkosivuja on myös helppo muokata muuttuvien tilanteiden ja jäsenistön tarpeiden mukaan tai 

vaikkapa kääntää eri kielille.  

 Vartiaisten Viestin julkaisemista jatketaan taloudellisten ja muiden mahdollisuuksien puitteissa. Postitus-

kulujen hillitsemiseksi ilmaisnumerot karsitaan minimiin, samoin lopetetaan lehden lähettäminen 

jäsenmaksunsa maksamattomille. Jäsen voi jatkossa rajata lehden tulemaan vain sähköpostitse. Ainaisjäsenille 

ehdotetaan myös erillistä mutta vapaaehtoista julkaisumaksua lehtikustannusten peittämiseksi. 

 Jäsenrekisteriä ajantasaistetaan ja jäsenmaksunsa maksavien määrää pyritään kasvattamaan.  

 Jo kolme vuotta jatkunut systemaattinen arkistomateriaalin inventointi ja kokoaminen arkistokaavan mu-

kaisesti jatkuu, samoin projekti aineiston digitoimiseksi. 

 Myyntituotteiden valikoimaa ylläpidetään ja täydennetään, jotta sen palvelisi monipuolisesti jäsenistöä.  

 Sukututkimusta jatketaan vapaaehtoisvoimin. Keskeiset painopistealueet ovat Vartiaisten vaiheita III 

täydennysosan (Kaavin Jyrinlahden Antti Vartiaisen jälkeläiset) ja Pohjois-Karjalan Vartiaisten tietojenkeruu 

ja tarkistaminen. Pyrkimyksenä on saada Vartiaisen vaiheita III täydennysosa lähivuosina kirjan muotoon 

Vartiaiset ry:n julkaisusarjassa. 

 Vartiaiset ry:n lähes neljännesvuosisadan ikäiset säännöt on tarkoitus muuttaa ja saattaa vastaamaan Su-

kuseurojen Keskusliiton muovaamia ja Yhdistysrekisteritoimiston 7.1.2012 hyväksymiä mallisääntöjä 

sukuseuroille. 

 Vartiaiset ry jatkaa Sukuseurojen Keskusliiton ja Suomen Sukututkimusseuran jäsenenä.  

 Talousarvio perustuu jäsenmaksuun 30 € ruokakunnalta.  
 

 

KUUSIKYMMENTÄ VUOTTA SITTEN 

Otteita rehtori Aarne Vartiaisen esitelmästä ”Esi-isiemme elämää neljäsataa vuotta sitten” Helsingin kesä-
kokouksessa 16. – 17.6.1951, julkaistu Vartiaisten Viestissä v. 1952 
”Aikaisemmissa ’Vartiaisten Viesteissä’ on viitattu siihen asutuksen kasvavaan ja vahvistuvaan virtaan, joka 
vuosisatoja kestäneeseen eränkäyntiin liittyy Kustaa Vaasan määrätietoisen asutustoiminnan seurauksena.” 
”Ensimmäisiä asiakirjoin todettavia merkkejä Kallaveden seutujen asutuksesta on Suur-Juvasta eronneen 
Kuopion kappelin maininta v. 1549. Sitä kutsutaan kuitenkin aluksi Tavisalmeksi, sillä uudisasukkaitten tur-
vaamiseksi ja ilmeisesti myös seurattavaksi esimerkiksi kuningas oli perustanut Maaningalle yllämainitun 
nimisen kuninkaankartanon, joka oli olemassa 1547 - 1562.” - ”Kirkkopitäjänä Kuopio esiintyy v. 1552 ja koh-
tapuoleen alkaa asiakirjoissa jo näkyä myös Vartiaisen nimisiä. Muutamia hajanaisia näytteitä maini-
taksemme v. 1572 Jännevirralla tavataan Pentti ja Joan ja v. 1592 lisäksi Per Vartiainen, Vehmasmäessä v. 
1572 Mårten, Nils ja Per Vartiainen, v. 1592 Joan Vartiainen.” 
 ”Mielessä herää myös kysymys, minkälainen näiden meidän esivanhempiemme elintaso oli, sillä muutti-
vathan ne, sikäli kuin voimme päätellä, raivaamattomiin erämaihin, joissa olemassaolon taistelu oli mitä 
ankarinta. Koetamme löytää jotain sellaista, joka voisi, vaikkapa puutteellisesti, vastata kysymykseemme. 
Veroesineet osoittavat, mitä näiden seutujen veronmaksajilta saattoi vaatia. Niinpä näemme esimerkiksi, 
että v. 1558 Tavisalmen kuninkaankartanoon verotetut tuovat jauhoja, leipää, maltaita, humalia, lampaan ja 
vuohen ruhoja, sian selkää, makkaraa, siikaa, suolakalaa, etikkaa, ryynejä, voita, juustoa, munia ja herneitä.” 
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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 
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