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Puheenjohtajan tervehdys

Hyvää alkanutta vuotta kaikille sukuseuramme jäsenille l

Vanha kiinalainen sananlasku sanoo, että jokainen pitkä matka
aloitetaan ensimmäisellä askeleella.

Kun vuonna 1996 tulin valituksi sukuseuramme
puheenjohtajaksi, en todellakaan tiennyt, että tästä kaudestani
tulisi 18 vuoden mittainen. Pienestä aktiivisesta porukasta on
kasvanut vuosien myötä koko Suomen kattava sukuseura.

Sotšin olympialaisia tällä viikolla katsellessa olen todennut,
että kultamitalin voittaja tarvitsee aina myös ripauksen onnea.
Sukuseurallamme oli sitä, kun saimme sukututkija Ahti
Kopperin tutkimaan sukuamme. Hän oli varma, että jonakin
päivänä Vaittiset saataisiin tutkittua ja tulisimme julkaisemaan
sukukirjan.

Kaikki oli kuin palapelin tekoa. Ensin reunat ja nurkat ja askel
askeleelta eteenpäin. Olen saanut olla näköalapaikalla ja
nähnyt kuinka vuosien työllä pikkuhiljaa sanat ovat muuttuneet
teoiksi. Vuonna 2012 Kiteellä pidetty sukukirjan julkaisu on
ollut yksi elämäni juhlahetkiä.

Suurin osa teistä luulee, että minä olen ollut se, joka on
hoitanut kaiken, mutta on valitettavasti väärässä. Ilman
sitoutunutta ydinryhmää, johon lasken Karin, Pirkon, Soinin,
Ahdin, Eilan, Keijon, Ritvan, Timon, Jounin ja monen muun,
emme olisi vuonna 2014 velaton sukuseura.

Olen vuosien myötä huomannut, kuinka teistä sukulaisistani on
tullut hyviä ystäviä, joiden kanssa olen saanut viettää ja kokea
monta hienoa ja ikimuistettavaa hetkeä.

Heinäkuussa Wuolteen kartanolla pidettävässä suku-



3

kokouksessa koen tulleeni maaliin ja Iuovutan puheenjohtajan
nuijan seuraajalleni. Haluan jo nyt tässä kiittää teitä näistä
yhteisistä vuosista ja toivotan teidät sankoin joukoin
tervetulleeksi Hauholle !

Rääkkylän Jaamalla 23.2.2014

M' %zzzzım
Vaittisten sukuseuran puheenjohtaja



Arvi Vaittinen 100 vuotta

Arvi Vaittinen syntyi 13. marraskuuta 1913 Kivennavan Veh-
maisten kylässä. Viisihenkisen sisarusparven miehet joutuivat
moneksi vuodeksi sotahommiin. Perheen naiset evakuoitiin
Pälkäneelle. Talvisodassa Arvi Vaittinen haavoittui kranaatin
sirpaleista jalkoihin.

Jatkosodan päätyttyä Vaitiset sijoitettiin Sahalahteen. Arvin ja
Vienon matka jatkui ensin Anianpeltoon Vääksyn lähelle ja per-
heen lisäännyttyä Urajärvelle vuonna 1947. Urajärvelle asettu-
miseen kuului myös annos dramatiikkaa, kun ukkonen poltti
asuintalon vuonna 1952.

Tilalle rakennettiin uusi talo hartiapankin ja ystävällisten naa-
pureiden avustamana. Asuinpaikka ei kuitenkaan aikaa myö-
ten miellyttänyt, vaan talo myytiin ja hankittiin samasta kylästä
Kartanontien varresta uusi tontti. Uusi talo tontille rakennettiin
vuonna 1959.

Kartanon rakennuksissa toimi Urajärven Matkailumaja, ensin
Autoliiton ja myöhemmin Helsingin Yliopiston Opettaja- ja vir-
kamiesyhdistyksen ylläpitämänä. Vaittiset hoitivat matkailuma-
jaa 12 vuoden ajan. Sen jälkeen Arvi Vaittinen toimi yliopiston
varastokirjaston vahtimestarina eläkkeelle jäämiseensä asti.

Vuodet vierivät verkkaisesti. Arvi jäi leskeksi vuonna 1997.
Hän asui yksinään Urajärven talossa vuoteen 2010 asti. Sisa-
russarja on ollut varsin pitkäikäistä. Arvin vanhempi veli Toivo,
nyt jo edesmennyt, ehti täyttää 102 vuotta. Toivosta voit lukea
lisää sukukirjan sivuilta 1065-1066.

Nyt sisaruksista on elossa ainoastaan Arvi. Tällä hetkellä Arvi
asustaa Sotainvalidien Veljeskodissa Lahdessa. Terveys on
kohtalaisen hyvä. Muisti hieman reistailee, mutta eihän sitä
kaikkea tarvitse enää muistaakaan.
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Nyt suvussa on ensimmäistä kertaa yhtä aikaa kaksi yli 100-
vuotiasta. Edellisistä 100-vuotisonnitteluista voit lukea sukuseu-
ran tiedotteesta 2013/2.

Vaittisten sukuseura onnittelee suvun toiseksi vanhinta, Arvi Vait-
tista !



Paroni Paakkunainen 70 vuotta
Vaittisen suvun julkkis, Seppo ”Paroni” Paakkunainen täytti vii-
me vuoden lopulla 70 vuotta. Paronin muistamme parin vuo-
den takaa loistokkaasta esityksestä Vaittisten suvun suuressa
sukujuhlassa.

Paroni Paakkunaisen uraa ovat Ieimanneet kiinnostus arkaai-
seen suomalaisuuteen sekä karjalaiseen ja Iappalaiseen kult-
tuuriin. Hän aloitti uransa viululla. Jazzinnostuksen myötä
Paakkunaisen soittimeksi valikoitui saksofoni, alton ja tenorin
kokeilemisen jälkeen baritoni. Baritonisaksofonista hän sai
Iempinimensäkin.

Oma merkityksensä Sepon musikaalisuuteen on ollut geeneil-
Iäkin. Sepolla on itäinen identiteetti ja itäiset geenit. Isä oli Ke-
rimäen Paakkunaisia ja äiti Martta Vaittinen, Kiteeltä lähtöisin
olleita Vaittisia. Isä Toivo Paakkunainen oli Kerimäen vuosi-
naan kyläpelimanni, hän soitti mandoliinia. Isoisä Juhana
Paakkunainen oli kirkon esilaulaja.

Eteläkarjalainen Seppo Paakkunainen on ollut vuodesta 2006,
jolloin hän taidekeraamikkovaimonsa kanssa muutti Järven-
päästä Uukuniemelle, Kummun entiselle koululle, kahden kilo-
metrin päähän Pohjois-Karjalan rajasta.

1960-luvun alun Sibelius-Akatemiassa ei jazzia voinut opiskel-
la. Seppo pääsi sisään huilu pääsoittimenaan. illat menivät kei-
koilla. Pääkaupunkiseudulla alkoi kiertää huhu taitavasta nuo-
resta fonistista. Pop-ura huipentui sovitusten tekoon muun mu-
assa Kirkalle.

Paroni on aina ollut utelias ja ennakkoluuloton kokeilija. 1970-
80-luvun taitteessa hän innostui rakentamaan suomalaisia pe-
rinnesoittimia. Vuonna 1984 hän soitti ensimmäisenä suoma-
laisena jazzmuusikkona New Yorkin kuuluisassa konserttita-
lossa Carnegie Hall. Hän oli silloin George Gruntz Jazz Bandin



solistina soittaen rakentamaansa tuohihuilua.

Paronin 70-vuotiskonsertista nautittiin marraskuussa Helsingis-
sä yhdessä jo edesmenneen Nils-Aslak Valkeapään muistokon-
sertin kanssa. Tulossa on vuonna 2015 Rovaniemellä etninen
musiikkidraama musikaalin ja oopperan väliltä.

Julkisuudessa Paroni Paakkunaista näkee enää harvoin. Hän ei
ole liittynyt Wikipediaan, Twitteriin eikä Facebookiin. Tietokone
on, mutta sillä Paroni seurailee vain sähköposteja, uutisia ja
golfia. Golf onkin ollut hänen rakkain urheilulajinsa.

Lisää ”Paronista”
voit lukea vaikkapa
Vaittisten sukukir-
jan sivulta 178.

Vaittisten suku-
seura onnittelee
70-vuotiasta ba-
ronilegendaa l

Kuva Suonna Ko-
nonen / Sanoma
lehti Karjalainen



Maija Vaittinen väitteli tohtoriksi

Armas ja Marja-Liisa Vaittisen tytär, Maija Vaittinen, väitteli filo-
sofian tohtoriksi 20.12.2013 Itä-Suomen yliopistossa, Kuopion
kampuksella kliinisen ravitsemustieteen alalta.

Väitöskirjatutkimuksessa havaittiin, että laihdutukseen reagoi-
villa MFAP5- ja CPPED1-geeneillä on rooli rasvakudoksen
biologiassa ja ne saattavat vaikuttaa rasvakudoksen toiminta-
häiriöihin.

Tämä on ensimmäinen tutkimus, joka osoitti CPPED1 :n yhtey-
den sokeriaineenvaihduntaan rasvasolussa mahdollisesti adi-
ponektiinivälitteisten mekanismien kautta ja sen, että MFAP5-
geeni on yhteydessä rasvakudoksen sidekudoksen toimintaan
ja tulehdustilaan.

Tutkimustyö suuntautuu jatkossa CPPED1-geenin merkityksen
tutkimiseen lihavuuden ja tyypin 2 diabeteksen synnyssä. Liha-
vuus on maailmanlaajuinen terveysongelma ja merkittävä riski-
tekijä tyypin 2 diabeteksen ja sydän- ja verisuonitautien kehit-
tymiselle.

Lihavuuteen liittyy usein matala-asteinen tulehdustila ja sideku-
doksen toiminnan muutoksia, jotka molemmat edistävät myös
rasvakudoksen toimintahäiriöitä.

Lihavilla rasvakudoksesta erittyvien bioaktiivisten molekwlien,
adipokiinien, tuotanto on häiriintynyt, mikä johtaa vähentynee-
seen insuliiniherkkyyteen ja sokeriaineenvaihdunnan häiriöihin.

Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet laihduttamisen
muuttavan rasvakudoksessa ilmentyvien geenien profiilia, vä-
hentävän matala-asteista tulehdustilaa ja parantavan sekä in-
suliini- että sokeriaineenvaihduntaa.
Väitöskirjassa selvitettiin laihdutukselle herkkien MFAP5- ja
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CPPED1-geenien yhteyttä lihavuuden rasvakudoksen biologi-
aan, sokeriaineenvaihduntaan, matala-asteiseen tulehdustilaan
ja rasvasolun toimintaan.

Tutkimus tuotti täysin uutta tietoa MFAP5:n yhteydestä sideku-
doksen toimintaan ja Iihavuuteen liittyvään matala-asteiseen tu-
lehdustilaan sekä CPPED1:n roolista sokeriaineenvaihdunnas-
sa mahdollisesti adiponektiinivälitteisten mekanismien kautta.

Nämä prosessit ovat keskeisiä Iihavuuteen liittyvien Iiitännäis-
sairauksien kuten tyypin 2 diabeteksen sekä sydän- ja verisuo-
nitautien kehittymisessä. Erityisesti havainnot CPPED1-geenin
yhteydestä sokeriaineenvaihduntaan ovat toimineet kimmokkee-
na jatkotutkimuksille.

Vaittisten sukuseura onnittelee suvun tuoreinta tohtoria !
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Vuoden 2014 jäsenmaksu
Tämän tiedotteen välissä on sukuseuran jäsenmaksukuitti. Jä-
senmaksu on nyt sukukirjahankkeen jälkeen vain 10 euroa,
alle 18-vuotiailta lapsilta 5 euroa tai 20 euroa/perhe.

Mikäli osoitteesi on muuttunut, ilmoita uusi osoitteesi. Suku-
seuran jäseninä voivat olla myös kaikki Vaittisten jälkeläiset,
vaikka sukunimi olisi muuttunut. Voit maksaa jäsenmaksun
myös useammasta perheenjäsenestä samalla kuitilla. Muista
viitenumero. Jäsenmaksujen eräpäivä on 31.3.2014.

Sukuseuran tuotteita
Sukukirja Vaittisten suku I-II, Porvoo 2012
1984 sivua, kaikki Suomen Vaittiset
henkilöhakemistossa yli 30.000 nimeä
hintaan 130 euroa, sukuseuran jäsenille 110 euroa
Jäljellä enää 74 kirjaa ja menekki on kirja/kuukausi
Kirjoja saa Arilta, Pirjolta, Timolta, Karilta, Jounilta ja Ahdilta

Pöytästandaari (kuva tiedotteen kannessa)
Hintaan 40 euroa, tilaus Arilta

Hintoihin lisäksi todelliset postikulut.

Korjaukset ja täydennykset sukukirjaan
Savo-Karjalan Sukututkimustoimisto

ahti.kopperi@telemail.fi
www.teIemaiI.filahti.kopperi

Parhaiten pysyt perillä sukuseuran tapahtumista vierailemalla
säännöllisesti sukuseuran wvvw-sivuilla. Sieltä saat aina tuo-
reimmat tiedot sukuseuran tapahtumista. Nyt jo yli 10.000 kävi-
jää.



Sukuseuran toimihenkilöt

Ari Vaittinen puheenjohtaja Sangenlahdentie 331
0500 - 175 889 82335 RASIVAARA
ari-o.vaittinen@pp.inet.fi
(hoitaa myös sihteerin tehtävät vuosikokoukseen saakka)

Jorma Vaittinen varapuheenjohtaja Torikatu 14 A 14
0500 - 276 096 80100 JOENSUU
jorma.vaittinen@fin-koneistus.fi

Pirjo Vaittinen hallituksen jäsenTampere 040 - 770 8072

Timo Vaittinen hallituksen jäsen Joensuu 0500 - 376 310

Ville Vaittinen hallituksen jäsen Joensuu 0500 - 722 929
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Vuosikokous Wuolteen kartanossa 19-20.7.

Sukuseuran ensi kesän sukujuhlaa vietetään tällä kertaa
Wuolteen kartanossa 19-20.7.2014. Merkitse ajankohta jo nyt
kalenteriisi. Kartano sijaitsee Iso-Roineen rannalla Hauholla.

Kartanon omistaja kuuluu Vaittisen sukuun ja voit lukea lisää
kartanosta ja sen yritteliäästä omistajasta sukukirjan sivulta
1249.

Kartanosta löytyy majoitusta 50 hengelle 1-4 hengen
kammareissa. Ohjelmaan kuuluu Iaivaristeily Iso-Roineelle 30
hengen laivalla. Varsinainen vuosikokous on sijoitettu
lauantaihin 19.7. Iltaohjelmaakin on kaikille riittävästi.

Vuosikokouksen ohjelmaan on tulossa myös sääntömuutoksia.
Mm. hallituksen jäsenten toimiaikoja ja jäsenmääriä on
tarkoitus täsmentää.

Bussikuljetus Joensuusta Rääkkylän ja Kiteen kautta
kuutostietä pitkin järjestetään, mikäli riittävä määrä lähtijöitä
ilmaantuu.

Tarkempi kokouskutsu ja esityslista sukuseuran jäsenille
lähetetään kuukautta ennen kokousta. Tervetuloa Hauholle l


