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Kunniapuheenjohtajan jäähyväiskirje 
 

Kiinalainen sananlasku sanoo ” Pitkäkin matka aloitetaan 

ensimmäisellä askeleella”. 

Kun tulin valituksi Vaittisten sukuseuran ensimmäiseksi 

puheenjohtajaksi  vuonna  1996, en voinut arvata, kuinka pitkä  

matkastani  tulisikaan.  ”Tuurilla ne laivatkin seilaa,” on myös vanha 

sanonta,  ja vuonna 2017, koen sen kyllä pitävän paikkansa.  Meiltä 

löytyi pieni, mutta sisukas  ryhmä,  joka halusi perustaa Vaittisten 

sukuseuran.  Meillä oli onni saada palkattua sukututkija Ahti Kopperi  

selvittämään sukumme vaiheita.  Palapelin kokoaminen on ehkä oikea 

sana kuvailla työn valmistumista. Ensin nurkat, sitten reunapalat ja 

vuosien työllä sukututkimus alkoi tuottaa selviä tuloksia. Kun vuonna 

2012 julkaisimme sukukirjan, oli pienen juhlan aika. Ajankohta 

sukututkimukselle oli oikea, sillä tuntuu siltä, että hinnat ovat nykyisin 

samat euroina, mitä ennen markkoina. 

Kun katseli Lahden MM-hiihtoja, haastatteluissa  urheilijat kertoivat, 

kuinka heillä oli paineita kilpailun aikana. Sukuseuramme entisenä 

puheenjohtajana voin tunnustaa, että,  kyllä sitä monta kertaa itsekin 

mietin, onkohan tämä kelkka kunnialla mäelle vedetty.  Ahti oli sellainen 

tuki ja turva, joka kertoi kyllä koko ajan missä mennään ja mitä pitäisi 

tehdä seuraavaksi. Hänen rohkaiseva ja kannustava tosiasioihin 

perustuva kannustus  loi uskoa tulevaisuuteen.  Iän myötä olen 

huomannut, kuinka varovaiseksi on itsekin tullut ja jos nyt olisi aika 

päättää vaikka sukukirjan painamisesta, miettisin varmasti asiaa vielä 

yön yli. 

Vaittisten sukuseura on vuoden 2016 lopussa velaton ja jonka on 

mahdollista pienellä jäsenmaksulla pyörittää toimintaa, joka kiinnostaa 

jäsenistöä. Uusia DNA- näytteitä on taas otettu ja ajan myötä saamme 

vielä sieltäkin paljon uutta tietoa. Kotisivutkin on saatu toimiviksi, kiitos 

siitä kuuluu Jounille. 
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Haluan kiittää hallituksen jäseniä, joiden kanssa olen työskennellyt 

kuluneiden vuosien aikana ja toivotan onnea ja menestystä uudelle 

hallitukselle. 

Kun nyt tiedän, että olen oman matkani sukuseuran hallinnossa 

loppuun saakka kulkenut, haluan kiittää teitä kaikkia hyvästä 

yhteistyöstä.  Monta sattumusta ja tapahtumaa on vuosien varrella  

mieleen  jäänyt. Toivottavasti olen voinut omalta osalta luoda sitä 

tunnelmaa,  että   Vaittiset ovat yhtä suurta perhettä, olkoon sitten 

lähtöisin Kiteen tai vaikkapa  Parikkalan sukuhaarasta.  Tulen 

jatkossakin osallistumaan kokouksiin ja retkille mahdollisuuksien 

mukaan. 

Kun tänään tietää paljon enemmän sukuhaarastaan ja sukulaisistaan, 

koen etuoikeutettuna sen, että voin kantaa ylpeänä sukunimeäni. 

Vaikka monessa kirjassa väitetään, että Vaittiset ovat hiljaisia ja 

vaatimattomia,  heillä on omat vankat mielipiteensä, jotka tuovat sen 

kyllä tarvittaessa julki.  

Kiitos teille kaikille kuluneista vuosista! 

Rääkkylässä 10.3. 2017                     

Ari Vaittinen       

Tervetuloa sukuseuran matkalle Ahvenanmaalle 

Itsenäisen Suomen juhlavuotena sukuseuramme tarjoaa jäsenilleen 

mahdollisuuden tutustua monelle hieman vieraaksi maakunnaksi 

jääneeseen Ahvenmaahan, ja samalla voimme vahvistaa sukumme 

yhteishenkeä. Olemme pyrkineet rakentamaan ohjelman, joka tarjoaa 

kaikille mukaan lähteville mielenkiintoisia käyntikohteita ja mukavaa 

yhdessäoloa. 

Pauli Vaittinen 

Vaittisten sukuseuran puheenjohtaja                                                          
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MATKA AHVENANMAALLE JA SAARISTOON 

27.–30.7.2017 

 

 
 
 

Tarjolla on neljän päivän matka heinäkuun lopussa: bussimatkat 

Kuopiosta tai Joensuusta lähtien 6-tietä Helsingin kautta 

Naantaliin, tai mahdollisuus tulla mukaan vasta Naantalista; laiva- 

ja lauttamatkat päiväaikaan kansipaikoilla, matkaohjelman 

mukaiset opastetut retket ja tutustumiskäynnit sekä ruokailut ja 

hotellimajoittumiset. Vapaata seurustelua suvun jäsenten kanssa 

tai kesän viettoa perheen kanssa saariston maisemissa.  

Matkan alustava hinta on 460 € hengeltä kaikkine kuljetuksineen 

(mahdollisuus tulla mukaan sovituista paikoista matkareitin 

varrelta) tai 418 € (Naantalin satamasta tulevat), jos saamme 

mukaan 40 matkailijaa (ilmoittautumisjärjestyksessä).  Matka 

toteutetaan jos ilmoittautuneita on vähintään 30, mutta hinnat 

ovat tällöin 490 € ja 458 €. Lapsimatkustajan hinta lasketaan 

matkatoimistossa tarvittaessa erikseen.  
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Matka tehdään Pohjolan Matkan nykyaikaisella tilausbussilla, 

joka on ryhmän käytössä koko matkan ajan. Matkan ohjelmaan 

sisältyy siirtymisiä bussista laivaan ja matkustusta 

saaristolaivojen ja -lauttojen kansipaikoilla, sekä jonkin verran 

myös kiertelyä Ahvenanmaan saarten maastossa. Bussiin 

mahtuu oikein mukavasti matkustamaan 40 matkustajaa, ja hinta 

on huomattavasti halvempi henkilöä kohti, jos matkaan lähtee 

40.   

Ilmoittautumiset tehdään suoraan Pohjolan Matka -matka-

toimistoon Päivi Turuselle, puh. 020 130 3354 tai sähkö-

postilla paivi.turunen [ät] pohjolanmatka.fi. lmoittautuessa 

pitää ilmoittaa matkan nimi "Vaittisten sukumatka 

Ahvenanmaalle", että osuu mukaan oikealle reissulle.  

Ilmoittautuessa on kerrottava oma lähtöpaikka (Kuopio, Joensuu 

tai jokin sovittu 6-tien tai 1-tien varrella oleva suurempi 

paikkakunta Itä- tai Etelä-Suomessa) tai vaihtoehtoisesti lähtö 

Naantalista. Samalla voi myös ilmoittaa erityisruokavaliosta. 

Ilmoittautumistiedot tulevat matkatoimistolta matkanjohtajalle.    

Ilmoittautumiset on tehtävä viimeistään 19.5.2017 mennessä 

matkatoimistoon. Matkatoimisto lähettää jokaiselle ilmoittautujalle 

tai matkakunnalle erillisen laskun, johon on merkitty kaksi eri 

maksupäivää: matkan hinnasta on maksettava 90 € hengeltä 45 

vuorokautta ennen matkaa, ja loppuosa kuukautta ennen tai 

sopimuksen mukaan. Matkatoimisto perii laskutuksesta tällä 

tavoin 5 €. 

Matka on tarkoitettu kaikille Vaittisten sukuseuran jäsenmak-

sunsa maksaneille jäsenille ja heidän perheenjäsenilleen. 

mailto:paivi.turunen@pohjolanmatka.fi
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Vaittisten sukuseuran matka Ahvenanmaalle ja 

saaristoon: matkaohjelma 27.– 30.7.2017 (pienellä 

säätövaralla) 

Torstai 27.7. 

8:00 Lähtö Pohjolan Matkojen bussilla Kuopion tai Joensuun 

linja-autoasemalta sopimuksen mukaan. Ajetaan 6-tietä 

Kouvolan ja Helsingin kautta Naantaliin. Tarvittavat tauot ja 

mahdollinen lisämatkustajien ottaminen matkan varrella. 

            

16:15 Lähtö laivamatkalle Naantalin satamasta (Finnlines) 

kohteena Lumparlandin Långnäs (Ahvenanmaa); laivalla  

kansipaikat ja ruokailu noutopöydästä (sis. alkoholittomat 

juomat). Oma bussimme seuraa mukana koko matkan ajan. 

 

 

20:50 Saavumme Långnäsin satamaan, mistä ajo 

Maarianhaminaan. 

 

21:30 Majoittuminen Park Alandia -hotelliin 

Maarianhaminan keskustassa. 

 



7 
 

Perjantai 28.7. 

8:00 Aamiainen Park Alandia -hotellin ravintolassa.   

 

Aamupäivällä on omaa aikaa Maarianhaminassa.  

Kävelyetäisyydellä hotellista on kauppoja ja ravintoloita, 

esimerkiksi kävelykatu Torggatanin varrella. Museolaiva 

Pommern on suljettuna korjausten vuoksi tänä kesänä, 

mutta sen lähellä on merenkulkumuseo ja kaupungissa on 

kokonainen merenkulkukortteli (Österhamn). Ahvenanmaan 

kulttuurihistoriallinen museo ja taidemuseo ovat nekin aivan 

lähellä (Stadshusparken). Lilla Holmenin uimaranta sijaitsee 

myös kävelyetäisyydellä Maarianhaminan keskustasta. 

 

    
                                                               

 

12:00      Opastettu koko iltapäivän retki. Lähdemme hotellilta 

                omalla bussilla. Matka suuntautuu kohti  Eckerötä, missä  

                vierailemme Posti- ja tullitalossa, Postimuseossa sekä  

                Metsästys-ja kalastusmuseossa. 
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Jatkamme matkaa Finströmin kautta kohti Sundin kuntaa.  

 

Siellä on Ahvenanmaan tunnetuimmat nähtävyydet: toinen 

niistä on Kastelholman linna. 

  
 

Toinen kuuluisuus on Ahvenanmaan pannukakku, ja sitä 

nautimme iltapäiväkahvilla ravintola Smakbyssä.   
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Retkellämme käymme vielä ulkoilmamuseo Jan 

Karlsgårdenissa, missä muistelemme noitavainoja.  

Matkamme jatkuu kohti Bomarsundin linnan raunioita 

(Oolannin sota). Retki jatkuu edelleen pohjoiseen Getan 

kuntaan ja Geta-vuorille; siellä nautimme päivällisen.  

 

19:30 Olemme takaisin Maarianhaminassa hotellissa. 

 

Lauantai 29.7. 

08:00 Aamiainen hotellin ravintolassa.    

                Omaa aikaa kaupungilla.                                                          

10:30 Lähtö hotellista. 

Ajetaan Maarianhaminasta pohjoiseen ja jatketaan Vårdön 

kautta Hummelvikin lauttasatamaan.  

12:00 Jatkamme matkaa saaristolautalla Hummelvikistä 

Brändön saarelle Torsholmaan.  
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14:30 Saapuminen Torsholmaan. 

14:40 Majoittuminen Gullvivan-hotelliin Brändön saarella. 

      

15:30 Opastettu retki, 

jonka aikana tutustutaan Brändön kirkkoon, nähdään, miten 

saaristossa eletään, ja tietenkin katsellaan kauniita 

maisemia. 

 

 

18:30 Päivällinen Gullvivan-hotellin ravintolassa. 

 

 



11 
 

Sunnuntai 30.7. 

7:30 Aamiainen Gullvivan-hotellin ravintolassa.   

8:30          Lähtö hotellista bussilla lautalle. 

9:05 Saaristolautta Åvasta kohti Kustavin Vuosnaista, 

matkustamme kansipaikoilla. 

9:40 Perillä Vuosnaisten satamassa. Kotimatka Naantalin 

sataman kautta koukaten maanteitse samaa reittiä kuin 

tulomatkalla. 

                                                          

Matkanjohtajana toimii Vaittisten sukuseuran hallituksen 

jäsen Irja Kettunen. Matkalla on tilaisuus tutustua myös 

muihin sukuseuran toiminnassa oleviin henkilöihin ja seuran 

toimintaan, keskustella sukuseuran toiminnan 

kehittämisestä ja seuraavista kokouksista, matkoista ja 

muusta toiminnasta.  

Matkaa koskeviin kyselyihin vastaavat hallituksen jäsenet ja 

matkanjohtaja Irja Kettunen ((p. 0400 841 857 aamupäivisin tai 

irja.kettunen [ät] pkmo.fi), ja sukuseuran jäsenyyttä koskeviin 

kysymyksiin vastaavat Ritva Vaittinen ja Jouni Vaittinen. 

 

LISÄTIETOA MATKAKOHTEISTA: 

Hotelli Park, Maarianhamina http://www.parkalandia.com/fi; Hotelli Gullvivan, 

Brändö www.gullvivan.aland.fi/fin; Kastelholman Linna http://www.kastelholm.ax/fi/; 

ulkoilmamuseo Jan Karlsgården http://www.kastelholm.ax/fi/2012/12/jan-

karlsgardens-friluftsmuseum/; ravintola Smakby http://smakbyn.ax/fi/ ;  

Bomarsundin linna http://www.bomarsund.ax/fi/; 

Brändön kirkko http://www.wikiwand.com/fi/Br%C3%A4nd%C3%B6n_kirkko  

http://www.parkalandia.com/fi
http://www.gullvivan.aland.fi/fin/index_fin.html
http://www.kastelholm.ax/fi/
http://www.kastelholm.ax/fi/2012/12/jan-karlsgardens-friluftsmuseum/
http://www.kastelholm.ax/fi/2012/12/jan-karlsgardens-friluftsmuseum/
http://smakbyn.ax/fi/
http://www.bomarsund.ax/fi/
http://www.wikiwand.com/fi/Br%C3%A4nd%C3%B6n_kirkko


12 
 
 

 

Kivennavan Vehmaisten Vaittiset viinan kiroja torjumassa 

Vaittisiin törmäämme eri yhteyksissä. Aiemmin on tiedotteessamme kerrottu, 

mitä yhteistä oli Vaittisilla ja Viipurin rinkelillä. Kivennavan ja sen Vehmaisten 

kylän paikallishistoriaan tutustuttaessa tapaamme Vaittisia raittiusliikkeen 

piirissä 1900-luvun alkupuoliskolla. 

Vuosisadan vaihde oli erilaisten aatteiden synnyn ja myllerrysten aikaa. 

Raittiusliike oli yksi niistä. Erityisesti rajan läheisyydessä osa sivistyneistöstä 

oli sitä mieltä, että venäläinen sortopolitiikka oli löytänyt venäläisessä votkassa 

mahtavan liittolaisen. Se levitti laiskuutta ja rappiota erityisesti suomalaisten 

nuorten miesten keskuuteen ja haittasi siten myös itsenäisyyspyrkimyksiä. 

Raittiusliike sai 1900-luvun alkupuolella jalansijaa myös Kannaksen 

syrjäkylissä. Raittiusaatteen leviäminen ei kuitenkaan ollut itsestäänselvyys 

näissä rajakylissä. Se häiritsi tuottavaa mutta luvatonta alkoholin välitystä 

Pietarin polttimoilta janoisille suurruhtinaskunnan kansalaille.  Ennen 

itsenäistymistä raittiusaatteen kannattajat olivat monissa syrjäkylissä 

vähemmistönä ja törmäyskurssilla valtaväestön kanssa. Raittiusliikkeen 

edustajat paljastivat henkensä uhalla kylien salakapakoita. 

Raittiusaate sai jalansijaa myös Vehmaisissa, 

joka oli Kivennavan Vaittisten pääkylä. 

Vehmaisten raittiusyhdistyksen johtotehtävissä 

toimi useita Vaittisia. Juosu (Jooseppi Juhonp.) 

Vaittinen oli yksi raittiusyhdistyksen 

perustajajäsen. Hän oli Vehmaisten poikia ja oli 

käynyt Sortavalan seminaarin. Hän oli opettajana 

Kekrolan koululla 1914 -1915. Kekrola oli 

Vehmaisten yksi lähikylä. Juosun opettajanura 

päättyi ennen kuin se oli ehtinyt kunnolla edes 

alkaa, hän kuoli keuhkotautiin 30-vuotiaana 

1916.  

Kuva Jooseppi (Joose) Vaittisesta Paavo Kiurun kirjassa Kivennapa, 2.p, 1962 
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Liekö nuori Juosu tuohduksissaan lähettänyt oheisen yleisönosastokirjoi- 

tuksen Wiipurin Sanomiin. Siinä turhautunut paikallisen raittiusyhdistyksen 

jäsen Vehmaisista purkautui 24.11.1906 (Wiipurin Sanomat Supistus nro 93) 

seuraavasti: 

Kivennavalla on Vehmaisten kylä. Se on Suomen syrjäisempiä seutuja. Mutta 

asuu sielläkin osa Suomen kansaa kaikessa rauhassa muun maailman 

aatevirtauksilta. Kun pimeyden veikkojen on väistyminen valoisammilta 

paikoilta, niin ne vielä pysähtyvät tämmöisiin syrjäseutuihin kuten mainittu kylä 

on. Täällä ne vaativat itselleen ikään kuin oikeutettua valtaa. Sitä todistaa 

muun muassa seuraava seikka. 

Seudullamme on raittiusseura. Se on hiljattain perustettu. Siinä on vaan vähän 

yli parikymmentä jäsentä - muuten ainoa yhdistys paikkakunnallamme. Se on 

saanut elää kaikin puolin tuskallisissa oloissa. Sillä raittiuden ja muiden 

hyveiden vastustus on raukoilla rajoillamme suuri. Sanotun seuran jäsenien 

piti pyhäinmiesten sunnuntaina viettää perheiltama eräiden seuran jäsenien 

luona. Kaikessa rauhassa kerettiin suorittaa osa ohjelmaa; vaan vähän ajan 

perästä alkoi tunkeutua muuta yleisöä oikein joukolla, olisivat he kaikessa 

rauhassa saaneet ollakin mitään enempää häiriötä tekemättä. Vaan sitten tuli 

eräs mies, joka oli kylässä työansioilla, huutaen hoilaten aika lailla, siten häiritsi 

hän ohjelman suoritusta. Kun ei usein uudistetuista huomautuksista ollut apua, 

täytyi rauhanhäiritsijä poistaa huoneesta väkivallalla. - Ja mikä ikävintä, oli se, 

että muutamat raittiusseuraan kuuluvat tytöt myöskin poistuivat samalla, kun 

raakamaisuuden harjoittajan uudestaan tupaan tunkeuduttua isännän täytyi 

muutkin seuraan kuulumattomat käskeä ulos. He poistuivat kylässä oleviin 

nurkkatansseihin. Se verranko te käsitätte raittiusaatetta? Rupeattekin 

juopporenttuja seuraamaan ja suosimaan. Häpeä teille äidit! Teille annan sen 

neuvon , 

varokaa ja katsokaa millaisten poikamiesten kanssa tyttärenne seurustelevat. 

Pitäkää ajassa silmänne auki, ettei tarvitse perästä katua. Sen teille 

paikkakunnan nuoret miehet sanon, että on kerrassaan halpamaista tulla 

häiriötä aikaan saamaan. Emmehän mekään tulleet häiritsemään teitä, kun 

laitoitte nurkkatanssit naapuritaloon. Koska ette kumminkaan liity seuraamme 

, niin sen verran meillä kumminkin on oikeus vaatia, että saisimme olla 

rauhassa. 

 kirjoitti Saapuvilla ollut 
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Ensimmäisenä nimenä paikallisella raittiusyhdistyksellä oli esikuviensa 

mukaisesti Tähti  VIII. Yhdistys toimi vaihtelevasti Siiranmäellä, Räikylässä, 

Kanalassa, Korpikylässä ja Vehmaisissa. Ne olivat Kivennavan koillisen 

kulman lähikyliä. Yhdistyksellä oli myös oma lehti Yritys. Yhdistyksen nimeksi 

tuli myöhemmin Vehmaisten raittiusyhdistys Kaunola ja yhdistykselle 

rakennettiin Vehmaisiin 1911 oma talo Kaunola nimiselle tilalle.  

Juosu Vaittisen jälkeen toimi Mikko (Juhonp.) Vaittinen seuran johtotehtävissä 

vuodesta 1908 alkaen. Helena Vaittinen mainitaan ahkerana huvitoimikunnan 

puheenjohtajana Kaunolan rakentamisen aikoihin. Raittiusyhdistys Kaunola 

toimi itsenäisyyden alkuvuosiin saakka. 1918 kahinoiden jälkeen huonoon 

kuntoon päässyt raittiusyhdistyksen talo purettiin. Vuonna 1930 

raittiusyhdistys aloitti Vehmaisissa toiminnan uudelleen nimellä Korven säde 

ja silloin puheenjohtajana aloitti Mikko (Matinp.) Vaittinen ja sihteerinä toimi 

Saima Antintr. Vaittinen. 

Vehmaisten Vaittiset ovat olleet siis aktiivisesti mukana paikallisessa 

raittiustyössä. Erilaiset aatteet ja liikkeet ovat näköjään vieneet Vehmaisten 

Vaittisia mukaansa. Sukukirjastamme voimme lukea, kuinka 1850-luvulla oli 

Vaittisten vaatimaton sauna Vaittisenmäellä yksi erikoisen uskonnollisen 

liikkeen, hyppääjien, yhden haaran temppeli.  

Kirjoittanut Raimo Ranta 

 

Muistutus jäsenmaksusta 

Jäsenmaksujen eräpäivä oli 28.2.2017,  
Tämän tiedotteen välissä on sukuseuran jäsenmaksukuitti jos et ole 
maksanut jäsenmaksua. Muista viitenumero. Jäsenmaksu on vain 10 
euroa / henkilö, alle 18-vuotiailta lapsilta 5 euroa tai 20 euroa/perhe. 
 
Jos maksat jäsenmaksun useammasta henkilöstä, kirjoita 
viestikohtaan ensin viitenumero ja sitten maksamasi henkilöiden 
nimet. Jos et kirjoita sukunimeä niin sukuseura tulkitsee sen olevan 
Vaittinen. 
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Mikäli osoitteesi on muuttunut, ilmoita uusi osoitteesi Ritvalle tai 
Jounille (ks. sukuseuran toimihenkilöt). Sukuseuran jäseninä voivat 
olla myös kaikki Vaittisten jälkeläiset, vaikka sukunimi olisi muuttunut.  
 
Jos haluat tiedotteen jatkossa sähköisenä, niin lähetä viesti Jounille 

sp-osoitteeseen jouni.vaittinen [ät] saunalahti.fi 

 

 

Korjaukset ja täydennykset sukukirjaan 
 

Savo-Karjalan Sukututkimustoimisto ahti.kopperi [ät] telemail.fi, 
www.telemail.fi/ahti.kopperi 
 

 

Sukuseuran omat kotisivut 
 

Parhaiten pysyt perillä sukuseuran tapahtumista vierailemalla 
säännöllisesti sukuseuran www-sivuilla. Sieltä saat aina tuoreimmat 
tiedot sukuseuran tapahtumista. 
Sukuseuran kotisivuja hoitaa Jouni Vaittinen. 
Jos sinulla on tiedotettavaa tai kysyttävää nettisivuista, ota yhteys 
Jouniin. 
 

www.vaittistensukuseura.fi 
 

Sukuseuran tuotteita 
 

Sukukirja Vaittisten suku I-II, Porvoo 2012 
Kaikki Suomen Vaittiset, 1984 sivua 
henkilöhakemistossa yli 30.000 nimeä 
hintaan 130 euroa, sukuseuran jäsenille 110 euroa. 
Kirjaa jäljellä enää muutamia kymmeniä kappaleita. 
Kirjoja saa Paulilta, Pirjolta, Timolta, Jounilta ja Ahdilta 
 

Pöytästandaari  
Hintaan 40 euroa, (samanlainen kuin etusivulla) 
 

http://www.vaittistensukuseura.fi/
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Isännänviiri  
koko on 50x400cm (vain yhtä kokoa), lippukangas 155g 
Isännänviiri maksaa 60,00 euroa, 
Tilaukset jäsenrekisterin hoitajalta Ritva Vaittiselta 
 

Hintoihin lisäksi todelliset postikulut. 
 

Sukuseuran toimihenkilöt  
 

Pauli Vaittinen, puheenjohtaja Venemestarinkuja 1 
044 988 2052  83700 POLVIJÄRVI 
vaittipauli [ät] gmail.com 
 
Jouni Vaittinen, varapuheenjohtaja Laaksolahdentie 11 L 
050 5332 987  02730 ESPOO 
jouni.vaittinen [ät] saunalahti.fi 
 
Pirjo Vaittinen, hallituksen sihteeri Nurmenkuja 4 
040 770 8072  33820 TAMPERE 
pirjo.vaittinen [ät] uta.fi   
 
Irja Kettunen, hallituksen jäsen Myllykoski, 0400 841 857 
 
Timo Vaittinen, hallituksen jäsen Joensuu, 0500 376 310 
 
Laura Lehkonen, varajäsen, Kuopio 
 
Ari Vaittinen, varajäsen, Rääkkylä  
 
Ritva Vaittinen, jäsenrekisteri Joensuu, 0500 374 739 
timo_ritva [ät] netti.fi 


