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Puheenjohtajan terveiset 
 
Hyvää alkanutta vuotta jokaiselle Vaittisen 

sukuun kuuluvalle ! 

∗  
Kun valitsitte minut puheenjohtajaksi, en 

arvannut miten pitkä pestistä tulisi 

∗  
Alussa kaikki oli uutta ja mielenkiintoista 

∗  
Saimme sukututkimuksen alulle, emmekä 
itsekään uskoneet, että tulisi vuosi 2012, 
jolloin kaikki Suomen Vaittiset on saatu 

samoihin kirjoihin ja kansiin 

∗  
Työ on ollut valtava, mutta koen, että 

yhdessä olemme onnistuneet tekemään 
kirjasta Vaittisten näköisen 

∗  
Olemme hallituksena ottaneet tietoisen 
riskin kirjan tekemisen suhteen, mutta 

jokainen seuraamme kuuluva voi auttaa 
maksamalla jäsenmaksun ja tilaamalla 

kirjan heti, jos asia ei ole tullut vielä 
hoidettua 
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∗  
Haluan kiittää hyvästä yhteistyöstä kaikkia 

sukumme jäseniä, hallitusta ja 
sukututkija Kopperia 

∗  
On ollut helppo toimia kanssanne 

∗  
Tämä vuosi on erään aikakauden loppu, 

on aika uusien päättäjien 

∗  
Odotan innolla vuoden 2012 sukujuhlaa. 

∗  
Tämä on suurin ja merkittävin tapahtuma 

sukumme historiassa 

∗  
 

Tervetuloa Kiteelle ! Ari VaittinenAri VaittinenAri VaittinenAri Vaittinen    
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Sukukirja valmistuu 
∗  

Sukukirja muuten valmis 
Valokuvien asemointi vielä puuttuu 

∗  
Kirjasta tulee II-osainen ja 2000-sivuinen 

∗  
Kirjaa on tehty 15 vuotta 

∗  
Jos tiedoissasi on vielä puutteita, 
on nyt viimeinen hetki ilmoittaa ne 

ahti.kopperi@telemail.fi 

∗  
Mukana kaikki Suomen Vaittiset 

∗  
Henkilöhakemistossa yli 30.000 nimeä 

∗  
Teossarja painaa lähes 5 kg 

∗  
Tuoreimmat tiedot sukuseuran kotisivuilta 

www.vaittistensukuseura.fi 
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    Olethan jo tilannut sukukirjan 
∗  

Jos tiedotteen välissä on kirjatilauskortti, 
et ole vielä tilannut sukukirjaa 

∗  
Laita kirjatilauskortti heti postiin! 

∗  
Ennakkotilaushinta jäsenille vain 100 € 

∗  
Muista kirjat myös lapsille ja suvun juhliin 

∗  
Ennakkotilausajan jälkeen hinta nousee 

∗  
Sukukirja on niin laaja, että se uusitaan 

vasta sukupolven kuluttua 

∗  
Sukukirja maksetaan sukujuhlassa tai 
postitettavista kirjoista postiennakolla 

∗  
Ennakkotilausmäärä ratkaisee 
kirjahankkeen kannattavuuden 
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Suuri sukujuhla Kiteellä 
7-8. heinäkuuta 2012 

Merkitse kalenteriisi, varaa lomaa 

∗  
Kannattaa tulla paikalle jo torstaina 5.7., kun 

Kiteen Pallo kohtaa Sotkamon Jymyn 

∗  
Lauantaina 7.7. kiertoajelu Kiteen Vaittisten 

asuinpaikoilla ja Kiteen nähtävyyksissä 

∗  
Lauantai-iltana sukuseuran vuosikokous 

∗  
Sunnuntaina 8.7. juhlalounas 

ja sukujuhla Kiteesalissa 
Paroni Paakkunainen esiintyy 

∗  
Sukukirjan julkistaminen ja myynti 

∗  
Muista myös Vaittisten standaari 

hinta vain 40 €, ennakkovaraus sihteeriltä 

∗  
Tarkemmat tiedot sukujuhlan ohjelmasta 

seuraavassa tiedotteessa keväällä 
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Sukuseurassa yli 500 jäsentä 
 

Olemme kasvaneet suureksi 

∗  
Jäsenhankintakilpailu ratkesi 

∗  
500:s jäsen oli Heikki Vaittinen Kotkasta 

Heikki kuuluu Ruokolahden sukuhaaraan 
 

Onnea! 
 

Palkintona oli henkilökohtainen sukutaulu 
 
 

Tärkeät yhteystiedot 
Puheenjohtaja Ari Vaittinen 0500 - 175 889 

ari-o.vaittinen@pp.inet.fi 
 

Sihteeri Kari Vaittinen 0400 - 374 723 
kari.p.vaittinen@elisanet.fi 

 
Sukututkija Ahti Kopperi 

Savo-Karjalan Sukututkimustoimisto 
Ruoritie 11   82500 KITEE 
ahti.kopperi@telemail.fi 

www.telemail.fi/ahti.kopperi 
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Jäsenmaksu 2012 
∗  

Tiedotteen välissä jäsenmaksukuitti 

∗  
Jäsenmaksu 15 € tai 30 €/perhe 

∗  
Eräpäivä 29.2.2012 

∗  
Muista viitenumero  

∗  
Ellei maksu enää onnistu vanhalla lyhyellä 

tilinumerolla, on uusi pitkä tilinumero 
 
 
 

Tämä jäsenmaksu ratkaisee 
sukukirjan ale-hinnan 

∗  
Voit tukea samalla sukuseuran toimintaa 
sopivaksi katsomallasi summalla Kiitos! 

 

Fi8751530420049664 


