Vaittisten
tiedote

2008/1

2

Sukukirjasta 2/3-osaa valmiina
Vaittisten suvun yhteinen sukukirja edistyy kaiken aikaa.
Kaikkiin sukukirjoihin on nyt siirretty Väestörekisterikeskuksen
tiedostot. Sukukirjoissa on yhteensä 1034 sivua. Kun valmiissa
sukukirjassa on arvioitu olevan 1500 sivua, on 2/3-osaa
aikanaan ilmestyvästä sukukirjasta jo koossa:
- Muolaa
185
- Impilahti
168
- Kivennapa
104
- Kurkijoki-Jaakkima
48
- Kangasniemi-Rautalampi 31
- Ruokolahti
23
- Viitasaari-Kittilä
15
- Yhteinen hakemisto
111

- Kitee-Rääkkylä
180
- Viipuri
106
- Parikkala
73
- Sortavala
44
- Kuopion msrk-Tuusniemi 28
- Jääski-Antrea
19
- Ilomantsi
10

Ajantasaisen tulosteen oman sukuhaarasi sukukirjasta saat
Ahti Kopperilta, Savo-Karjalan Sukututkimustoimisto, Ruoritie
11, 82500 Kitee, puh. 013 - 229 119 tai 0500 - 229 119, ahti.
kopperi@kolumbus.fi Jokaisesta sukukirjasta jää 3 €
sukuseuralle. Savo-Karjalan Sukututkimustoimiston sivut
löytyvät osoitteesta www.koIumbus.filahti.kopperi
Kaikki HisKi-tiedostosta löytyvät sukuhaarat ovat mukana
kirjoissa ja sukuhaaroja on yhteensä 30. Tässä vaiheessa
kirjoista puuttuu vielä 55 perhettä, jotka ovat mukana
Väestörekisterikeskuksen tiedostossa. Näiden perheiden
tavoittaminen on juuri nyt käynnissä.
Parhaiten pysyt perillä sukuseuran tulevista tapahtumista
vierailemalla säännöllisesti sukuseuran www-sivuilla. Sieltä
saat aina tuoreimmat tiedot sukuseuran tapahtumista ja
sukututkimuksen etenemisestä. Sukuseuran nettisivujen osoite
on www.vaittistensukuseura.fi
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Sukukirja jo ennakkotilauksessa
Tämän tiedotteen välissä on sukukirjan ennakkotilauskortti. Tällä kortilla voit sukuseuran jäsenenä tilata sukukirjan edullisella
ennakkotilaushinnalla 100 €. Nyt kannattaa varata omat kirjansa
vaikka kaikille lapsille. Muille kuin sukuseuran jäsenille kirjan
ennakkotilaushinta on 120 euroa. Kannattaa siis olla sukuseuran jäsenenä. Vaittisen suvun kirja tulee ilmestyessään olemaan laajin Savo-Karjalan Sukututkimustoimiston tekemä sukukirja. Kirja on kovakantinen, siinä on runsaasti valokuvia ja sukutarinoita. Kirja ilmestyy vuoden 2012 sukujuhlassa. Kirjan
maksu tapahtuu vasta silloin.
Ennakkotilausten määrä vaikuttaa olennaisesti sukuseuran taloudelliseen tilanteeseen. Siksi on tärkeää, että kaikki sukuseuran jäsenet ottavat kirjahankkeen nyt todella omaksi asiakseen.
Muista siis palauttaa oma tilauskorttisil

Sukukirjan tiedot tarkistettavana
Tästä talvesta alkaen alkaa sukuun kuuluville tulla kirjeitä, joissa pyydetään tarkistamaan ja täydentämään oman perheen sukukirjaan tulevat tiedot. Samalla pyydetään lähettämään valokuvia ja sukutarinoita suvun henkilöistä. Nyt kannattaa tarkistaa, että omien sukukuvien taakse on merkitty, ketä kuvat esittävät, muuten niillä ei ole käyttöä sukukirjassa. Tavallisten henkilökuvien lisäksi haluttuja olisivat myös työn ja vapaa-ajan vietosta kertovat kuvat ja kuvat suvun asuinrakennuksista.
Sukutietojen tarkistuttaminen alkaa Kiteen-Rääkkylän sukuhaarasta tänä talvena ja jatkuu sukuhaarojen jäsenkunnan suuruuden mukaisesti päättyen llomantsin sukuhaaraan 2-3 vuoden
kuluttua. Jos et juuri kirjeen saapumishetkellä ehdi paneutua
kirjeen sisältöön, älä kuitenkaan unohda asiaa kokonaan, vaan
palauta tietosi kohtuullisen ajan kuluessa.
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Vaittiset Saarenmaalla 16-19.8.2007
Seuran vuosikokous päätti syksyllä 2006 tehdä omakustanteisen matkan Saarenmaalle elokuussa 2007. ilmoittautuneita
kertyi määräaikaan mennessä 39 henkilöä. Matkan järjestäjäksi valitsimme Mika K. Niskanen Oy:n Joensuusta, josta bussinkuljettajaksi tuli kokenut matkaaja Jouko Pasanen.
16.8.07 aamulla kello 4.15 lähdimme Joensuusta kohti Helsinkiä reitillä Hammaslahti, Tolosenmäki, Puhos, Parikkala, Simpele, Imatra, Pukaron Paroni (taukopaikka) ja Helsinki Länsiterminaali, jossa tapasimme loput matkalle lähtijät. Siirryimme
nopealla lautalla Helsingistä Tallinnaan, josta jatkoimme bussillamme Virtsuun. Bussimatkan aikana Ilmari Kosonen kertoi
kuinka keskiajalla ihmisiä siirtyi Saksasta ja ympäristöstä Baltiaan ja sieltä edelleen Suomeen, ehkä heidän mukanaan myös
Vaittisia. Suomenhevonen juhli satavuotisuuttaan, mutta llmarin mukaan se on kuitenkin paljon vanhempi.
Virtsusta menimme laivalla Saarenmaalle ja edelleen Kuressaaren kaupunkiin, jossa meitä odotti miellyttävä yllätys; hotellimme
oli
vaihtunut
Saaremaa
Valssista
hienoon
Merihotelliin.Majoittauduttuamme lähdimme kukin etsimään
kaupungilta ruokapaikkaa, osa matkaajista kastui, kun illalla
alkoi sataa.
Toisena päivänä meillä oli ohjelmassa saarikierros. Ensin menimme Roomassaaren satamaan ja sieltä lentokentän ohi
Piispanlinnaan, johon tutustuimme parin tunnin ajan. Seuraava
kohteemme oli saippuatehdas, jota pitivät virolainen nainen ja
irlantilainen mies. Teimme runsaasti ostoksia ja pidimme kahvitauon. Matkaa jatkoimme Kaalin meteoriittikraaterille, jonka
halkaisija reunoilta on n. 100 m, vedenpinnasta n. 50 m ja n.
16 metriä syvä. Läheisessä ravintolassa nautimme maukkaan
lounaan ja ravintolan pihassa teimme ostoksia. Matkalla Karja
Katariinan kirkkoon oppaamme Sirje hauskuttl meitä kertomalIa Viron murteella karhunmetsästysjutun, jolle todella nauroim-
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me. Kalkkikivestä rakennettu kirkko on rakennuttu 1300-1400
lukujen taitteessa. Sirje kertoi kirkon historiasta, alttaritaulusta ja
seinäkuvista, joissa oli mm. pirun kuva. Viimeinen kohteemme
oli tuulimyllymäki Anglan kylässä. Alkujaan myllyjä oli ollut yhdeksän, nyt niitä on viisi. Kolmekymmentäseitsemän retkeläistä
oli tyytyväisiä näkemäänsä ja kuulemaansa päivän aikana.
Suurkiitokset Sirjelle hauskasta päivästä.
Lauantai, kolmas päivämme oli vapaapäivä paitsi illalla yhteinen
illallinen. Osa matkaajista kävi hoidoissa ja uimassa, osa teki
ostoksia kaupungin kaupoissa ja torilla. Kuressaaren kaupungissa on n. 16 000 asukasta, se on idyllinen ja siisti kaupunki.
Päivän aikana eräs ryhmämme jäsen oli sairastunut vatsatautiin
ja hän oli nesteytyksessä paikallisessa sairaalassa. Onneksi
hän toipui nopeasti ja pääsi kanssamme kotiin. Illalla bussillamme menimme koko ryhmä illalliselle tuulimyllyravintola Veskiin,
jossa suurin osa söi villisikaa ja osa lohta. Ruoka näytti maistuvan kaikille.
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Lähtöpäivän aamuna nousimme varhain aamiaiselle. Kello
7.30 matkanjohtaja sanoi hotellin pihassa, ajoneuvoon nouse,
nopeasti kaikki olivat bussissa ja kotimatka alkoi. Linja-autossa
ryhmämme nuorin yksitoistavuotias Joonatan Markkula kertoi
vitsejä Timo Vaittisen kanssa. Paluumatkalla Tallinnassa meillä oli runsaasti aikaa, teimme bussilla kaupunkikierroksen mm.
Piritalla ja ostoskeskuksessa. Tallinnassa otimme edellisellä
sivulla näkyvän ryhmäkuvan. Kuva löytyy myös sukuseuran
nettisivuilta, jossa on matkalta enemmänkin kuvia. Seuran hallitus piti laivalla kokouksen ja puntaroi matkan antia.
Kiitän kaikkia mukana olleita erittäin mukavasta ja antoisasta
matkasta, jolloin saimme tutustua toisiimme ja sukuumme. Erityiskiitos Jounille suuresta työstä, valokuvakansion teosta. Kiitos Joukolle turvallisesta kuljetuksesta takaisin Joensuuhun.

Kari Vaittinen

Tervetuloa Jyväskylään 13-14.9.2008
Tämän vuoden sukukokous järjestetään viime sukukokouksen
päätöksen mukaisesti Jyväskylässä 13-14.9.2008. Merkitse
ajankohta kalenteriisi. Ohjelmasta, majoituksesta, aterioista, ilIanvietosta, ilmoittautumisista jne. kerromme tarkemmin seuraavassa kesällä ilmestyvässä tiedotteessa. Omakustanteinen
bussikuljetus sukukokoukseen järjestetään Kitee-JoensuuKuopio suunnalta. Tervetuloa!
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Sukuseuran standaari
Sukuseuralla on nyt oma standaari, joka on nähtävissä tämän tiedotteen kannessa. Ensimmäinen erä standaaria on loppunut, mutta uusi erä teetetään, kun tilauksia on tullut tarpeeksi. Standaarin
myyntihinta sukuseuran jäsenille on 40 euroa. Tilaukset sukuseuran rahastonhoitajalta Eila Vaittiselta, puh. 013- 719 410.
Sukuseuralle suunnitellaan myös oma vaakuna, jonka Iuonnokset
tuodaan aikanaan jäsenistön arvioitaviksi.

Sukuseuran kotisivut netissä
Vaittisen sukuseuralla on ollut omat nettisivut jo kesästä 2005 alkaen. Sivuilla on nähtävissä mm sukuseuran matkojen valokuvia.
Sivut on valmistanut sukututkija Ahti Kopperin poika Antti Kopperi,
joka vastaa myös sivujen ylläpidosta. Sivut ovat olleet suosittuja,
kävijöitä on ollut 2 1/2 vuoden aikana yli 2600. Parhaiten pysyt perillä sukuseuran tulevista tapahtumista vierailemalla säännöllisesti
sukuseuran www-sivuilla. Sieltä saat aina tuoreimmat tiedot sukuseuran tapahtumista, sukututkimuksen etenemisestä ja sukutuotteista.

www.vaittistensukuseura.fi
Sukuseuralla uusi esite
Vaittisten sukuseuralle on painettu uusi esite, jota lähetetään kirjakampanjan tietojentarkistuskirjeen mukana kaikille uusille jäsenehdokkaille. Kirjekampanjan uskotaan lisäävän sukuseuran jäsenmäärää ainakin sadalla uudella jäsenellä.
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Vuoden 2008 jäsenmaksu
Meitä on nyt jo yli 350. Yhdessä saamme aikaan paljon, kun
jokainen maksaa jäsenmaksunsa. Tämän tiedotteen välissä
on sukuseuran jäsenmaksukuitti. Jäsenmaksu on 15 euroa,
alle 18-vuotiailta lapsilta 5 euroa tai 30 euroa/perhe. Jokaisen sukuun kuuluvan jäsenmaksu on tärkeä sukukirjahanketta varten. Levitä tietoa sukuseurasta myös Iähisukuusi.
Mikäli osoitteesi on muuttunut, ilmoita sihteerille uusi osoitteesi. Sukuseuran jäseninä voivat olla myös kaikki Vaittisten
jälkeläiset, vaikka sukunimi olisikin muuttunut. Voit maksaa
jäsenmaksun myös useammasta perheenjäsenestä samalla
kuitilla. Jäsenmaksujen eräpäivä on 29.2.2008.
Mikäli haluat jäsenmaksun lisäksi tukea sukuseuran toimintaa, voit halutessasi samalla kuitilla lahjoittaa sopivaksi katsomasi summan. Sukuseuran tilinumero 515 304 – 249 664
Kiitos panoksestasi sukuseuran työn tukemiseen!

Sukuseuran toimihenkilöt
Ari Vaittinen
puheenjohtaja
013 – 668159
0500 – 175 889
ari-o.vaittinen@pp.inet.fi

Sangenlahdentie 331
82335 RASIVAARA

Jouni Vaittinen
varapuheenjohtaja Laaksolahdentie 11 L
050 – 5332 987
02730 ESPOO
jouni.vaittinen@saunalahti.fi
Kari Vaittinen
013 – 136 141

sihteeri
0400 – 374 723

Värtsilänkatu 5
80200 JOENSUU

Eila Vaittinen
013 – 719 410

rahastonhoitaja

Hammaslahdentie 659

Maire Vaittinen

hallituksen jäsen

Ylöjärvi 050 – 5523 747

Risto Vaittinen

hallituksen jäsen

Askola 050 – 4583 992

82140 KIIHTELYSVAARA

