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Puheenjohtajan palsta
Hyvä sukutiedotteen lukija. Olen toiminut sukuseuramme

puheenjohtajana koko sen toiminta-ajan, vuodesta 1996
alkaen. Hallitus on parhaansa mukaan yrittänyt pitää
jäsenistöä ajan tasalla siitä, mitä sukuseurassa tapahtuu, ja
erityisesti siitä, miten sukututkimus etenee. Erityisesti nuorisoa

varten kehitettiin www-sivut, jotka ovat olleet hyvin suositut.
Palaute

toiminnastamme

tahtoo

usein

jäädä

vähäiseksi.

Toivomme yhteydenottoasi sukuseuran asioissa. Sitä varten
on tämän tiedotteen takasivulla koko hallituksen yhteystiedot.

Suuren sukumme tutkimus on pitkäjänteistä työtä. Se vie oman
aikansa, mutta vakaa uskoni on, että vuonna 2012
sukukirjamme on valmiina. Sukukirjatyön viimeinen vaihe on
nyt alkanut ja aineistoa sukukirjaamme varten on alkanut tulla,
siitä yhtenä esimerkkinä tässä tiedotteessa oleva valokuva.
Olen monta kertaa todennut, että parhaiten tuette työtämme
maksamalla jäsenmaksun. Haluamme silti olla muutakin kuin
kerran vuodessa jäsenmaksukuitin lähettävä sukuseura. Pidän

itsestään

selvyytenä,

että

jäsenmaksutuloja

ei

ennen

sukukirjamme valmistumista käytetä juuri muuhun kuin
sukututkimuksen kuluihin. Siksi sukuseuran matkatkin tehdään
AINA periaatteella: se maksaa, joka tilaa.

Puheenjohtajan palstan idean isänä oli sihteerimme Kari

Vaittinen,

joka

otti

asian

esille

hallituksen

kokouksessa.

Hieman asiaa mietittyäni, ymmärsin, että puheenjohtajan

tehtäviin kuuluu yhteydenpito jäsenistöön omalla palstallaan.

Sukukokouksessa tavataan l
Ma %ıza›ım

Sukukirjaa jo yli 1000 sivua
Vaittisten suvun yhteinen sukukirja on siirtynyt seuraavaan vaiheeseen. Sukukirjojen tarkka työstäminen on alkanut KiteenRääkkylän Vaittisten sukukirjasta. Yli puolet tästä kirjasta on jo

Iäpikäyty ja tiedot on lähetetty suvulle tarkistettavaksi. Sukukir-

joissa on yhteensä 1079 sivua. Valmiissa sukukirjassa on arvioitu olevan 1500 sivua, joten 2/3-osaa aikanaan ilmestyvästä
sukukirjasta on jo koossa:
-

Kitee-Rääkkylä
225
Impilahti
168
Kivennapa
104
Kurkijoki-Jaakkima
48
Kangasniemi-Rautalampi 31
Ruokolahti
23
Viitasaari-Kittilä
15

- Yhteinen hakemisto

111

-

Muolaa
185
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 € sukuseu-

ralle. Savo-Karjalan Sukututkimustoimiston sivut löydät myös

www.koIumbus.filahti.kopperi

Kaikki HisKi-tiedostosta löytyvät sukuhaarat ovat mukana kir-

joissa ja sukuhaaroja on yhteensä 30. Tässä vaiheessa kirjoista
puuttuu vielä 43 Väestörekisterikeskuksen tiedoston perhettä.
Näiden perheiden tavoittaminen on juuri nyt käynnissä.

Parhaiten pysyt perillä sukuseuran tulevista tapahtumista vieraiIemalla säännöllisesti sukuseuran wvwiı-sivuilla. Sieltä saat aina

tuoreimmat tiedot sukuseuran tapahtumista ja sukututkimuksen
etenemisestä. Sukuseuran nettisivujen osoite on

www.vaittistensukuseura.fi

Sukukirja ennakkotilauksessa
Vuonna 2012 ilmestyvällä sukukirjalla on 50 ennakkotilausta.
Edellisen tiedotteen välissä olleen
vielä nytkin. Sukuseuran jäsenenä
ennakkotilaushinnalla 100 €. Varaa
le lapsille. Muille kuin sukuseuran

tilauskortin ehdit palauttaa
saat sukukirjan edullisella
omat kirjansa vaikka kaikiljäsenille kirjan ennakkoti-

laushinta on 120 euroa. Kannattaa siis olla sukuseuran jäsene-

nä. Vaittisen suvun kirja tulee ilmestyessään olemaan laajin
Savo-Karjalan Sukututkimustoimiston tekemä sukukirja. Kirja
on kovakantinen, siinä on runsaasti valokuvia ja sukutarinoita.
Kirjan maksetaan vasta sen ilmestyessä vuonna 2012.
Ennakkotilausten määrä vaikuttaa olennaisesti sukuseuran taloudelliseen tilanteeseen. Siksi on tärkeää, että kaikki suku-

seuran jäsenet ottavat kirjahankkeen nyt omaksi asiakseen.
Muista siis palauttaa oma tilauskorttisi!

Sukukirjatyön jatko...
Viime talvesta alkaen on sukuun kuuluville tullut 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 esit-

tävät, muuten niillä ei ole käyttöä sukukirjassa. Tavallisten hen-

kilökuvien lisäksi haluttuja olisivat myös työn ja vapaa-ajan vietosta kertovat kuvat ja kuvat suvun asuinrakennuksista.
Loppuosa Kiteen-Rääkkylän sukuhaarasta saa kirjeensä ensi
syksynä, vuoden 2009 keväällä on vuorossa Muolaa ja syksyllä 2009 Impilahti. Jos etjuuri kirjeen saapumishetkellä ehdi paneutua kirjeen sisältöön, älä kuitenkaan unohda asiaa kokonaan, vaan palauta tietosi kohtuullisen ajan kuluessa. Takaraja
tietojen toimittamiselle on 31.12.2011.

Tervetuloa Jyväskylään 13-14.9.2008
Tämän vuoden sukukokous järjestetään viime sukukokouksen
päätöksen mukaisesti Jyväskylässä 13-14.9.2008. Varaa kalenterissasi ajankohta suvun yhteiselle kokoontumiselle. Kokouspaikkana on Hotelli Scandic, osoite Vapaudenkatu 73, pu-

helin 014 - 3303 000. Hotelli sijaitsee aivan kaupungin keskus-

tassa rautatieaseman välittömässä läheisyydessä.

Aloitamme kahvilla ja suolaisella palalla lauantaina 13.9. klo

15. Tarjoilun hinta on 9 euroa hengeltä. Vuosikokous alkaa

klo 15.30. Kokouksen jälkeen on mahdollisuus kaupunkikiertoajeluun. Yhteinen illallinen nautitaan klo 20. Illallisen hinta
noin 35-45 euroa vaihtoehdosta riippuen. Kokouksen yhteydessä kuullaan sukututkija Ahti Kopperin selvitys sukututki-

muksen nykyvaiheesta. Myös kaikki sukukirjat ovat nähtävänä.

Majoitus hotelli Scandicissa hintaan 45,50 euroa hengeltä

(2hh) tai 81 euroa (1hh). Huonevaraukset ilmoittautumisen yh-

teydessä Karille, mutta maksu suoraan hotelliin.

Bussikuljetus sukukokoukseen Joensuun linja-autoasemalta

lauantaina 13.9. klo 10.30 Kuopion tai Varkauden kautta ja ta-

kaisin järjestetään lähtijöiden toiveiden mukaisesti. Edestakai-

sen bussikuljetuksen hinta noin 15-20 euroa. Kiteeltä Joensuu-

hun järjestellään yhteisiä kyytejä. Ilmoittautumisen yhteydessä

pyritään järjestelemään myös muualta tuleville yhteisiä kwtejä.
Paluukyyti lähtee Jyväskylästä sunnuntaina 14.9. klo 10. Joensuussa ollaan noin klo 14.
Ilmoittautuminen sukuseuran sihteerille Kari Vaittiselle, puh.

013 - 136 141 tai 0400 - 374 723 heinäkuun loppuun men-

nessä. Mainitse myös erikoisruokavalioista.

Tervetuloa viihtymään suvun parissa!

Nuoret miehet tyttöystävineen vuonna 1916. Tak. vas. Uuno
Otonp. Vaittinen (1899-1963) ja veljensä Oskari Otonp. Vaittinen (1895-1970). Heidän välissään Oskarin tuleva puoliso AIma Eteläpää (1894-1969). Ketä ovat muut kuvan henkilöt?

Sukuseuran standaari
Sukuseuralla on 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. Jos tilaat standaarin heinäkuun loppuun mennessä, saat oman sukutunnuksesi jo syyskuun kokouksessa.
Sukuseuralle suunnitellaan myös oma vaakuna, jonka luonnokset
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 3 vuoden aikana yli 3000. 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 esite, jota lähetetään kirjakampanjan tietojentarkistuskirjeen mukana kaikille uusille jäsenehdok-

kaille. Kirjekampanjan uskotaan lisäävän sukuseuran jäsenmää-

rää ainakin sadalla uudella jäsenellä. Tervetuloa kaikki uudet jäsenet sukuseuraan!

šﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬂﬂﬂﬂﬂﬁﬁﬁﬁﬁﬂﬂﬂﬂ
Muistutus 2008 jäsenmaksusta

ﬁ Mikäli tämän tiedotteen välissä on jäsenmaksukuitti, tar-ﬁ

ﬁ koittaa se, että tämän vuoden jäsenmaksusi on unohtunut ﬁ
ﬁmaksamatta.

Jäsenmaksummehan on 15 euroa ja alleﬁ

U 18-vuotiailta lapsilta 5 euroa tai 30 euroa/perhe. Jokaisen ﬁ
sukuun kuuluvan jäsenmaksu on tärkeä sukukirjahanketta
varten.
ﬁMikäli osoitteesi on muuttunut, ilmoita sihteerille uusig
ﬁosoitteesi. Sukuseuran jäseninä voivat olla myös kaikkiﬁ

ﬂVaittisten jälkeläiset, vaikka sukunimi olisikin muuttunut.”
Voit maksaa jäsenmaksun myös muista perheenjäsenistä

gsamaııa kuitilla.

l!
l!

ﬂ Mikäli haluat jäsenmaksun lisäksi tukea sukuseuran toi-ﬂ
U mintaa, voit halutessasi samalla kuitilla lahjoittaa sopivaksi ﬁ
katsomasi summan. Kiitos panoksestasi sukuseuran työn U
tukemiseen! Tilinnumero 515 304 - 249 664

Ø
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Sukuseuran toimihenkilot

Ari Vaittinen
puheenjohtaja
013 668 159 0500 - 175 889
ari-o.vaittinen@pp.inet.fi

Sangenlahdentie 331
82335 RASIVAARA

Jouni Vaittinen varapuheenjohtaja

Laaksolahdentie 11 L

050 - 5332 987

jouni.vaittinen@saunalahti.fi
Kari Vaittinen

013 -136141

sihteeri

0400 - 374 723

kari.p.vaittinen@eIisanet.fi

Eila Vaittinen
013 - 719 410

rahastonhoitaja

Maire Vaittinen hallituksen jäsen
Risto Vaittinen hallituksen jäsen

02730 ESPOO
Värtsilänkatu 5

80200 JOENSUU
Hammaslahdentie 675
82140 KIIHTELYSVAARA

Ylöjärvi 050 - 5523 747
Askola 050 - 4583 992

