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

Palstalla kerrotaan myös sukuseuran kuulumisia ja tiedotuksia. 
 

 
 

MUISTOKIRJOITUS  
 

 

Tekniikan lisensiaatti Osmo 

O.E. Vartiainen kuoli Helsingis-

sä 12. lokakuuta 2013. Hän oli 

syntynyt 29. päivänä toukokuuta 

1926 Rovaniemellä, jonne hänen 

vanhempansa muuttivat Pohjois-

Savosta. Osmo kuului Kaavin 

Jyrinlahden sukuhaaraan. 

 

Hänen lankonsa Jussi-Pekka Alanen kirjoittaa HS:ssa 

julkaistussa muistokirjoituksessa mm:  

 ”Osmo Vartiaisen vahvuus oli tutkimus- ja kehittä-

mistehtävissä. Tästä kertovat lisensiaatin tutkinto ja viiti-

sentoista patenttia yli 20 maassa. 

 Vartiainen urheili nuoresta saakka ja menestystä tuli. 

Näkyvin merkintä lienee pesäpallon mestaruussarjan 

hopeamitali Pallotovereissa.  

 Valokuvaus oli Osmo Vartiaisen intohimo, ja vuosi-

en mittaan hän loi kivilajeista koruja ja taide-esineitä 

lähipiirin iloksi. 

 Luettelo ammatillisista ja yhteiskunnallisista järjes-

töistä on pitkä, vuorimiehet ja veteraanit kärjessä. 

 Tärkein oli oma perhe. Pariskunta sai kolme poikaa 

ja tyttären. Nyt lastenlastenlapsiakin on jo kahdeksan.” 

 

Vartiaisten sukuseurassa Osmo oli merkittävä tekijä. 

Hän liittyi sukuseuraan tekniikan ylioppilaana v. 1949 

ja oli siten yhdistyksemme perustajajäseniä. Osmo oli 

myös pitkäaikainen hallituksen jäsen, kuuluen hallituk-

seen v. 1979 – 2011. Hänet kutsuttiin Vartiaiset ry:n 

kunniajäseneksi v. 1996. 

 Tunsimme Osmon täsmällisenä ja tarkkana, mutta 

aina ystävällisenä ja auttavana. Osmon esimieskautena 

sukuseuran taloudenhoito ryhdistäytyi ja muukin toi-

minta sai jäntevyyttä.  

 Sukuseura muistelee Osmoa kiitollisuudella. 

 

Kansikuva 

Karjala -talolla Sukuseurojen Keskusliiton järjestämäs-
sä tapahtumassa 9.11.2013 oli myös Vartiaisilla oma 
osastonsa. Näyttelyseinäke ja pöytä olivat näkyvällä 
paikalla, joten kaikki seminaarisalista tulleet varmasti 
huomasivat ne. Kuvan ulkopuolelle jäävät isännänviiri 
sekä esittely- ja myyntipöytä.  
(Kuva: AM) 

 

Sukuseurojen Keskusliiton  

kultainen ansiomerkki myönnettiin  

Kristiina Koskivaaralle  
 

aktiivisesta toiminnastaan sukuseurassa ja keskus-
liitossa. Kristiina kutsuttiin sukuseuran vuosi-
kokouksessa 9.11.2013 myös Vartiaiset ry:n 
kunniajäseneksi. 
 

 
 

   
 

Itsenäisyyspäivän mitalisadetta: 
(Ainakin seuraavat Vartiaiset saivat kunniamerkin 
6.12.2013) 

 

Suomen Valkoisen Ruusun komentajamerkki 
Vartiainen, Perttu Tapio, yliopiston rehtori,  
Joensuu  
 

Suomen Leijonan ritarimerkki 
Vartiainen, Jaana Liisa, Senior Advisor,  
Espoo 

 

Suomen Valkoisen Ruusun ansioristi 
Vartiainen Aune Onerva, yritystalouden lehtori 
Lahti 

 

Suomen Valkoisen Ruusun mitali 
Vartiainen, Mirja Helena, siivooja,  
Helsinki 

Parhaimmat onnittelumme 

 

 
Sivulla 7 on tärkeää tietoa jäsenmaksusta! 
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VUOSIKOKOUS KARJALA -TALOLLA 
 
 
 

Ajattelin ottaa esille muutamia poimintoja yhdistyksemme vuosikokouksen tiimoilta 

Karjala-talolla Helsingin Käpylässä marraskuussa 2013. Osallistujamäärä oli varsin  

alhainen. Ennakkoon olin kyllä ajatellut, että talossa samaan aikaan ollut Perhe- ja  

suku -tapahtuma tarjoaisi inspiroivaa ja monipuolista tutustuttavaa, nähtävää ja  

kuultavaa sukuasioista kiinnostuneille ja näin houkuttelisi myös useampia Vartiaisia 

marraskuiselle päiväretkelle.  

 

Kristiina Koskivaara oli kokouspäivänä kunnianosoitusten – jotka hän on moneen  

kertaan ansainnut – kohteena. Vuosikokous päätti kutsua hänet kunniajäseneksi ja 

SSK myönsi hänelle kultaisen ansiomerkin. Yhdistyksen tulevaisuutta ajatellen  

hallituksen kokoonpanossa nähtiin ilahduttavaa kehitystä, kun hallitukseen tuli kaksi 

nuoremman polven edustajaa: Teemu Vartiainen ja Jani Koskinen. Vuosikokous joutui 

taas kerran toteamaan, että yhdistyksen puheenjohtajaa ei löytynyt, joten tältä osin on 

edessä jo kolmas toimintakausi siipirikkona. 

 

Vuosikokouksemme yhteydessä – vastaten totuttua Syysparlamentin ohjelmarakennetta 

– oli kiinnostava ja asiantunteva esitelmä mieslinjan DNA -testauksen käytöstä suku-

tutkimuksessa; aiheesta on lyhyt kirjoitus tässä lehdessä. Toiveena on ollut, että näin 

ehkä voitaisiin löytää yhteyksiä eri sukuhaarojen ja perheiden välillä, missä ei ole  

perinteisillä kirkonkirja- ym. arkistotutkimuksilla onnistuttu. Vuosikokous päätti antaa 

hallituksen selvitettäväksi, olisiko DNA -tutkimus laajennettavissa kaikkiakin  

Vartiaisten sukuhaaroja koskevaksi. Nähtäisiin miten yhtenäinen tai erilainen  

geneettinen perimämme on! Jani ottaa vastuulleen DNA -tutkimuksen koordinoinnin, 

jos projektiin lähdetään. 

 

Menneenä toimintavuotena yhdistyksellä on ollut kaksi keskeistä uudistusprojektia. 

Tuukka Puranen on urakoinut noin vuosi sitten valmiiksi uudet verkkosivut, ja niitä on 

hiottu ja päivitetty sen jälkeen käyttökuntoon. Nyt olisi Vartiaisten aika ryhtyä niitä 

aktiivisesti hyödyntämään tiedon hankkimiseen, välittämiseen ja jakamiseen,  

keskusteluihin ja ajatusten vaihtoon. Uusia verkkosivuja on esitelty Vartiaisten  

Viestissä 1/2013. Seikkaperäiset ohjeet, joiden avulla jäsenet voivat rekisteröityä ja  

kirjautua sivujen käyttäjäksi, on lehden numerossa 4/2012 Toimituksen palsta -sivulla. 

Ohjeet löytyvät tietenkin itse verkkosivuilta www.vartiaiset.fi/ohjeet. 

 

Toinen merkittävä uudistus on säännöt, jotka hyväksyttiin yksimielisesti vuosi-

kokouksessa ja odottavat nyt Patentti- ja rekisterihallituksen siunausta. Vanhat 

säännöt ovat neljännesvuosisadan ikäiset, mutta monilta osin uudet säännöt jatkavat 

entisiä käytäntöjä; muutoksiakin tosin on. Merkittävin yksittäinen kimmoke sääntöjen 

uudistamiseen oli verotukselliset syyt: säännöissä on tultava selvästi esille yhdistyksen 

voittoa tavoittelemattomuus ja yleishyödyllisyys. Yhdistyksen on oltava kaikille  

kiinnostuneille avoin eikä sen jäsenyyttä voida rajata vain Vartiaisten sukuun  

kuuluviin. Käytännössä näkyvin uusi asia tullee olemaan tili- ja toimintakauden  

muuttuminen kalenterivuodeksi. Tämä tarkoittaa myös, että vuosikokous ajoittuu  

kesäkauteen. 
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Jäsenyyskysymyksessä on tarkoitus tehdä hallituksen toimesta täsmennyksiä.  

Yhdistyksessä on puhuttu ”perhejäsenyydestä”, jota ei voi eikä ole voinut periaatteessa 

olla olemassa. Jäsenyyskäsite on hämärtynyt ilmeisesti sen vuoksi, että jäsenmaksu on 

ollut perhe-/ruokakuntakohtainen, ja sen on tarkoitus säilyä sellaisena uusienkin  

sääntöjen aikana.  

 

Yhden mahdollisen muutoksen voisin vielä ottaa esille. Uusien sääntöjen 6 §, 2 mom. 

mainitsee, että ”hallituksen jäseniä valittaessa pyritään huomioimaan eri suku-

haarojen... edustus.” Sukuhaaroittain tapahtuva järjestäytyminen ei ole ollut Vartiaiset 

ry:ssä juurikaan näkyvissä. Tosin pienimuotoinen ja epävirallinen kysely tehtiin  

yhdistyksen 60 -vuotisjuhlassa Kuopiossa 2009: kaikki sukuhaarat olivat edustettuina, 

eniten kiuruvetisiä 1/3 ja toiseksi eniten västinnimeläisiä 1/5 osallistujista. Viittaus  

sukuhaara-ajatukseen on otettu nyt uusiin sääntöihin; se on ohjeellisesti Sukuseurojen 

Keskusliito SSK ry:n laatimissa ja Patentti- ja rekisterihallituksen ennakko-

tarkastamissa mallisäännöissä. Tiedetään myös, että monissa sukuseuroissa suku-

haaroittain järjestäytyminen on normaali käytäntö. Ikään kuin kokeeksi lopuksi  

luettelo uuden hallituksen jäsenten sukuhaaroista, jotta nähdään miten ajatus nyt  

yhdistyksessämme alkaneena toimintakautena toteutuu: 

 

Antti Vartiainen, Kiuruveden sukuhaara 

Erkki Vartiainen, Ilomatsin sukuhaara 

Lauri Vartiainen, Västinniemen sukuhaara 

Tapio Vartiainen, Suonenjoen sukuhaara 

Teemu Vartiainen, Mattisenlahden sukuhaara 

Marja-Terttu Haikaravirta, Mattisenlahden sukuhaara 

Helena Hyvönen, Kiuruveden sukuhaara 

Jouni Kainulainen, Jyrinlahden sukuhaara 

Jani Koskinen, Riistaveden sukuhaara 

Markus Rantapuu, Kiuruveden sukuhaara 

 

Kiinnostavaa olisi myös tietää, miten jäsenistö jakaantuu lukumäärältään  

tunnistettaviin sukuhaaroihin ja kuinka moni jää niiden ulkopuolelle tai mitkä ovat  

eri sukuhaaroihin kuuluvien henkilöiden määrälliset suhteet yli 25 000 henkilöä  

sisältävässä sukututkimustiedostossamme. 

 

Hyvää Adventin Aikaa 

 

Tapio Vartiainen 

hallituksen jäsen 
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Vartiaiset ry:n toimintakertomus kaudelta 1.9.2012 – 31.8.2013 
 

 

Yhdistyksen uuden, 64. toimintavuoden aloittanut vuosikokous pidettiin 27.10.2012 Albergan kartanossa Es-

poossa. Kulunut vuosi on jo toinen peräkkäin, jolloin yhdistykselle ei ole onnistuttu nimeämään varsinaista 

esimiestä, kiinnostuneita henkilöitä ei jäsenistöstä löytynyt. Yhdistyksen toimintaa on kuitenkin saatu kohtuulli-

sesti hoidettua edellisvuoden malliin hallituksen jäsenten keskinäisellä työnjaolla sekä hallituksen ulkopuolisten 

toimihenkilöiden sitoutuneella panostuksella. 

 Hallituksen varapuheenjohtajana on toiminut Tapio Vartiainen vastuualueenaan hallituksen kokousten jär-

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

jonka vastuulla on ollut myös yhdistyksen arkiston hoitaminen. Sukurekisteristä on vastannut Jouni Kainulai-

nen, 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. 

Talousyhdyshenkilönä on toiminut Antti Vartiainen. Muina hallituksen jäseninä on ollut Helena Hyvönen, 

Markus Rantapuu ja Erkki Vartiainen.  

 Hallitus on kokoontunut kertomusvuonna neljä kertaa, joista kerran Jyväskylän yliopistolla. Hallituksen 

kokouksiin on tarvittaessa osallistunut myös hallituksen ulkopuolisina toimihenkilöinä lehden päätoimittaja 

Arja Melartin, myyntituotteista vastaava Kristiina Koskivaara ja verkkosivujen hoitaja Tuukka Puranen sekä 

hänen kanssaan tietotekniikka-asiantuntijana kerran myös Teemu Vartiainen.  

 Vartiaisten Viesti on ilmestynyt kertomuskautena neljänä numerona. Lehden toimitusneuvostoon ovat kuu-

luneet Arja Melartin, Kristiina Koskivaara ja Lauri Vartiainen. 

 Kertomusvuoden aikana 26.11.2012 Viestintävirasto myönsi Vartiaiset ry:lle 25.11.2017 saakka käyttö-

oikeuden verkkotunnukselle "vartiaiset.fi". Suvunjäsen Tuukka Puranen esitteli uudet verkkosivut Syys-

parlamentissa ja ne otettiin käyttöön vuoden 2013 alusta. Verkkosivuja on toimintavuoden aikana kehitetty ja 

päivityksistä huolehdittu. 

 Verkkosivujen kautta tapahtuneisiin yhteydenottoihin on vastattu yleensä parissa päivässä, kaikkiin vii-

meistään viikon kuluessa. 

 Keskeinen hallituksen jäseniä työllistänyt projekti on ollut yhdistyksen sääntöjen uudistaminen vastaamaan 

aiempaa paremmin nykyisiä tietosuoja-, verotus- ja käytännön yhdistystoiminnan tarpeita. Vuosikokous saa 

päätettäväkseen hallituksen muotoileman ehdotuksen uusiksi säännöiksi. Jos ne kelpuutetaan, säännöt astuvat 

voimaan kun Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteritoimisto on ne hyväksynyt. 

 Sukututkimustiedostossa on 25 313 Vartiaisten sukuun kuuluvan henkilön tietoja yli 400 vuoden ajalta. 

Tiedoston varmuuskopiot, ovat Tapio Vartiaisen säilytyksessä.  

 Muilta osin yhdistyksen asiakirjojen ja CD-levyjen säilytyspaikka on edelleen Sukuseurojen Keskusliiton 

arkistossa. Arkiston asiakirjojen digitointia ja järjestämistä on jatkettu. 

 Jäsenyys Sukuseurojen Keskusliitossa sekä Suomen Sukututkimusseurassa jatkuu. SSK:n vaalivaliokun-

nassa jatkaa Kristiina Koskivaara SSK:n kevätkokouksen 2013 päätöksellä. Muita edustajia Vartiaisilla ei ole 

ollut SSK:n ja SSS:n toimikunnissa. 

 Toimintavuoden aikana on sukutunnuksella varustettujen myyntituotteiden valikoimaa muokattu. Isännän-

viirejä ja pöytäviirejä tilattiin lisää. 

 Jäsenmaksun 30 € maksajia oli 141 (edelliskaudella 78, sitä ennen 131). 

 Vartiaiset ry:n tuloslaskelma osoittaa tilikaudelta 1300,48 euron ylijäämää (edelliskaudella 2 421 euron 

alijäämää). Taseen loppusumma on 2833,21 €, edelliskaudella 1529,73 €. 

 Toiminnantarkastajana on toiminut Kare Vartiainen ja varalla Reetta Ranne. 
 

 

Vartiaisten Viikarit  Vartiaisten Viikarit 
Viikaritoiminta on ollut kovin hiljaista tänä vuonna. Tiedoksi kaikille: toivomme edelleenkin viikareit-
ten ja vähän varttuneempienkin lähettävän meille tarinoita, piirroksia, valokuvia tai tehtäviä. 
Tässä malliksi pieni aivovoimistelun paikka: 

 

1.  Se on joskus sininen ja joskus valkoinen ja joskus taas harmaa.  
 Mikä se on? 

2.  Mikä on aina edessä, mutta sitä ei voi nähdä? 
  

1
.  Taivas 

2
.  Tu

levaisu
u

s 
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VARTIAISET RY:N TOIMINTASUUNNITELMA 

KAUDELLE 1.9.2013 - 31.8.2014 

tai jos sääntöuudistus hyväksytään 1.9.2013 - 31.12.2014 
 

Uuden toimintakauden aloittava vuosikokous pidetään Karjala-talolla Helsingissä 9.11.2013 ”Perhe ja suku”     

-tapahtuman yhteydessä. 

 Vuoden 2013 alussa käyttöön otettujen vartiaiset.fi verkkosivujen tunnetuksi saaminen ja käytön aktivoi-

minen suvun jäsenten keskuudessa on vuoden 2014 tärkein tavoite. 

 Vartiaisten Viesti ilmestyy toimintakauden aikana neljä kertaa ja viides julkaistaan, mikäli Yhdistysrekiste-

ritoimisto ehtii hyväksyä uudet säännöt niin, että toimikautta voidaan jatkaa vuoden 2014 loppuun asti. 

Vartiaisten Viestit lähetetään paperimuodossa tai niin haluttaessa sähköpostin liitteinä pdf -muodossa 

 Sukutunnuksella varustettuja tuotteita on tilattu lisää ja toivotaan, että sukuun kuuluvat niitä ostaisivat ja 

käyttäisivät näyttävästi. 

 14 - 16.3.2014 osallistutaan Valtakunnallisille sukututkimuspäiville Savonlinnassa, silloin odotetaan var-

sinkin lähi maakunnissa asuvien Vartiaisten käyvän oman sukuseuran osastolla. Paikalla voi tarkistaa Vartiaiset 

ry:n sukututkimustiedostosta oman perheen tietojen oikeellisuuden, tehdä korjauksia ja lisäyksiä vuosien mit-

taan tapahtuneista muutoksista. 

 Vuoden 2014 aikana Vartiaiset ry:n sukututkimustiedostosta selvitellään, mitä tietoja 1900-luvulta ei voida 

itse tarkistaa ja mitkä puutteellisista tai ehkä virheellisistä tiedoista voitaisiin mahdollisesti saada asianmukai-

sesti kuntoon Väestörekisterin toimesta. Alkuun lähdetään Vartiaisten vaiheita III kirjan täydennysosaan 

tarvittavista tiedoista. Väestörekisterin palveluja tullaan käyttämään yhdistyksen taloudellisten tilan puitteissa. 

 Sukuseuran jäsenten toivotaan aktivoituvan omien perheittensä ja jälkeläistensä tietojen keräämisessä ja 

toimittamisessa sukuseuralle. Alle 100 -vuotta nuorempia henkilötietoja ei muuten voida saada koottua; yksityi-

syyttä suojaava lainsäädäntö ja yhdistyksen taloudelliset resurssit tekevät sen käytännössä mahdottomaksi. 

 Jäsenrekisterin ajantasaisuudessa on havaittu puutteita. Näitä on aloitettu jo perkaamaan ja alkaneen toi-

mintakauden kuluessa pyritään saamaan asiat valmiiksi. Heränneet kysymykset liittyvät toisaalta jäsen-

maksuperintään – onko rekisterissä ”kuolleita sieluja” – ja toisaalta uudet säännöt tulevat edellyttämään tiettyjä 

käytäntöjä. Jäsenluettelon on oltava oikean muotoinen ja pelkistetty, ja se on voitava pyynnöstä esittää sitä ha-

luavalle jäsenelle. Yhdistyksen jäsenhallinnan kannalta on kuitenkin tiedettävä jäsenistöstä monia muitakin 

asioita. Vartiaisten sukuseuran perinteiseen käytäntöön nähden uutuutena on Yhdistysrekisteritoimiston malli-

ohjesäännön mukainen jäsenen sukuhaaraa koskeva tieto. 

 Yhdistyksen arkistomateriaalin inventointi, jäsentäminen ja digitointi on edennyt jo pitkälle, mutta työtä 

vielä riittää. Digitoituna on 15407 tietuetta. Olisi toivottavaa, että yhdistyksessä aikaisemmin aktiivisesti toimi-

neet henkilöt (hallituksen jäsenet, toimihenkilöt...) penkoisivat arkistojaan ja lähettäisivät sukuseuralle 

löytöjään. Monista dokumenteista ei ole nimittäin alkuperäistä tai allekirjoitettua versiota; näillä olisi sukuseu-

ran historian kannalta oma arvoa lisäävä merkityksensä. 

 Sukuseurojen Keskusliitto ry on Vartiaisten tärkein yhteistyötaho, jonka edelleen kehittymistä sukuseuro-

jen etujen valvojana tuetaan aina kun mahdollista. Osallistutaan SSK:n kevätkokoukseen ja toivotaan Kristiina 

Koskivaaran pysyvän edelleen vaalivaliokunnan jäsenenä. SSK:n syyskokous pidetään Kuulutko 

ni -tapahtuman yhteydessä 11. - 12.10.2014 Vantaalla. 

 Vuosikokouksen edellä Ahti Kurri Hiitolan-Kurkijoen sukututkimuspiiristä ja suvunjäsen Jani Koskinen 

Riistaveden sukuhaarasta esittelivät isälinjan Y-DNA-testien tuomia mahdollisuuksia Vartiaisten sukuseuran 

sukututkimuksen yhtenä toimintamuotona. Kiinnostavan esityksen perusteella läsnä olleista Ilomantsin, Västin-

niemen ja Kiuruveden sukuhaaroista ensimmäiset miehet ilmoittivat heti Janille valmiutensa osallistua testeihin.  

Projektin koordinaattorina tulee toimimaan Jani Koskinen. 

 Vartiaiset ry:n vuoden 2014 talousarvio perustuu 30 € jäsenmaksuun ruokakunnalta. 

________________________________________________________________________________________ 
 

 Joulumyrskyt ennustavat kevätkesäisiä ukkosia. (Kivennapa) 
 Jouluna jos on kesä, niin pääsisäisenä on talvi. (Koivisto) 
 Kun jouluyön on tähdessä, tulee hyvä sienivuosi. (Sakkola) 
 Jos isäntä on jouluna kovasti päissään, niin menee ruis kesällä kovasti mykkyrään. (Saarijärvi) 
 Riihenhaltijalle piti jouluaamuna viedä lämmintä ruispuuroa ja maitoa ja asettaa ne riihen kiukaalle. 
Vasta uudenvuodenaattona sai astiat hakea pois riihestä. (Nilsiä) 

 

Vanhat merkkipäivät. Suomalaisen kirjallisuuden seura 1990 
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Ahti Kurri piti esitelmän sukuseuramme vuosikokouksen 

yhteydessä Karjala -talolla 9.11.2013. Tässä on siitä teille 

”makupala”. Julkaisemme hänen mielenkiintoisen artikke-

linsa kokonaisuudessaan seuraavissa lehdissä.  
 

DNA-sukututkimus – mitä se kertoo?  
 
DNA-tutkimukseen perustuva sukututkimus on tänään arkipäi-
vää, jokaisen saavutettavissa, kohtuuhinnalla, kotoa käsin. 
Tässä artikkelissa kerrotaan, mihin DNA-sukututkimus perus-
tuu, miten se käytännössä tapahtuu, mitä se ihmisestä ja 
suvusta kertoo. Vartiaiset ovat tehneet paljon sukututkimustyötä perinteisen sukututkimuksen 
keinoin. Mitä uutta DNA-sukututkimus voisi kertoa Vartiaisista, sukuna, sukuhaaroina, yksittäi-
sinä henkilöinä?   
    Perinteinen sukututkimus perustuu tietoihin, jotka löytyvät arkistolähteistä. Niiden avulla 
päästään harvoin 1500–1600 -lukuja kauemmas menneisyyteen. Myös DNA-sukututkimus tutkii 
”arkistotietoja”. Me jokainen kannamme tuota arkistoa mukanamme. Arkisto sisältää tietoa 
meistä itsestämme ja suvustamme ”Aatamista ja Eevasta” lähtien. Arkisto sijaitsee perintöteki-
jöissämme, jotka selviävät DNA-testissä. DNA-sukututkimus perustuu siihen, että sukulaisilla on 
yhtenevyyksiä perimässään. 
 

 
 

Jäsenmaksu 2014 

 

Vartiaiset ry:n jäseniä pyydetään ystävällisesti suorittamaan yhdistyksen jäsenmaksu oheisen 

tilisiirtolomakkeen mukaisesti. 

 

Maksun viestikenttään pyydetään lisäämään jäsenen nimi ja osoite. (Jos Vartiaisten Viesti tulee 

oikeaan osoitteeseen, riittää nimi ja paikkakunta.) Milloin jäsenen ruokakuntaan kuuluva muu 

henkilö on jo yhdistyksen jäsen tai haluaa sellaiseksi, merkitään myös hänen nimensä. 

 

Huom. Jäsenmaksu on 30 euroa ruokakunnalta! 
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