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Vaittiset Viipuriin ja Karjalan kannakselle
Sukuseura järjestää viime vuosikokouksen päätöksen
mukaisesti retken Viipuriin ja Karjalan kannakselle 7-9.7.2009,
jos mukaan löytyy 40 lähtijää. Matkan vastuullinen järjestäjä on
M. Niskanen Oy, Jukolankatu 18, 80100 JOENSUU, puh. 013221 365, 040-769 8201, mika.niskanen@elisanet.fi
Retken ohjelma:
ti 7.7. bussi Joensuu-Lappeenranta, lähtö Joensuusta n. 4.30
laiva M/S Carelia Lappeenranta-Viipuri klo 8.00-14.30
7-8.7. majoitus hotelli Druzhba Viipuri
ke 8.7. bussi Viipuri-Muolaa-Terijoki
8-9.7. majoitus hotelli Gelios Terijoki
to 9.7. bussi Terijoki-Kivennapa-Viipuri-Lappeenranta n 17-18Joensuu
Matkan hinta 250,00 € (sis. aamiaiset)
Hintaan sisältyy bussimatkat Joensuu-Viipuri-Terijoki-Joensuu
ja käynnit Kivennavalla ja Muolaassa, menomatka laivalla
Lappeenranta-Viipuri kansipaikoin, yö hotelli Druzhba 2h
huoneissa ja aamiainen, yö hotelli Gelios 2h huoneissa ja
aamiainen, ryhmäviisumi, pakollinen satamamaksu 5 €/hlö,
pakollinen Venäjän vakuutus, Druzhban rekisteröimismaksu
5€/hlö, Gelios ei ole vielä vahvistanut maksua, viisumin
toimitus- ja postikulut
Lapset alle 12 v. lisävuoteella 215 €/hlö sis. aamiaiset
Matka omalla viisumilla alennus -30 € perushinnasta
Lisämaksut:
ateriat laivalla ja perillä (ilmoita ruokavaliot)
laivalla buffet 18€/hlö, lapset alle 12v 10€/hlö varaus klo 10.30
hotellien päivällislisä Druzhba 10-25€/hlö, Gelios 7€/hlö
1h huonelisä Druzhba 25€/yö, Gelios 42€/yö
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Retket ja opastukset Viipuri, Muolaa, Kivennapa ja Terijoki
kuuluvat hintaan, mutta sovitaan erikseen matkalle lähtevien
kiinnostuksen mukaan.
Matkan hinta perustuu 24.1.2009 voimassa oleviin hinnastoihin.
Huom! Venäjän majoitushinnat eivät ole lopullisesti vahvistuneet vuodelle 2009.
Sitovat ilmoittautumiset matkalle 28.2.2009 mennessä Kari
Vaittiselle puh. 013-136 141 tai 0400-374 723 tai sähköpostilla
kari.p.vaittinen@elisanet.fi Yhtä aikaa ilmoittautumisen kanssa
suoritettava 80 euron ennakkomaksu/hlö Mika K Niskanen Oy:n
tilille 506 806 - 2016 3954 viite 17360 00014. Mikäli matka ei toteudu, palautetaan ennakkomaksu.
Lopullinen lasku lähetetään ilmoittautuneille kevään aikana, Samalla pyydetään täyttämään viisumianomus ja valokopio passin
kuva-aukeamasta ja yksi valokuva. Passin oltava voimassa ½ v
matkan päättymisen jälkeen. Kaikki mukaan!

Sukukirja ennakkotilauksessa
Sukuseuran jäsenenä voit 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 jäsen.
Vaittisen suvun kirja on ilmestyessään 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 omaksi asiakseen.
Sukukirjan voit tilata sukuseuran nettisivulta:
www.vaittistensukuseura.fi
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Vaittisten vuosikokous Jyväskylässä 13.9.2008
Yli 30 Vaittista eri puolilta Suomea saapui Scandic-hotelliin Jyväskylään tapaamaan sukulaisiaan. Iltapäiväkahvien jälkeen
alkoi varsinainen kokous klo 15.30.
Puheenjohtaja Ari Vaittinen toivotti kaikki tervetulleeksi Jyväskylään sekä antoi katsauksen seurasta ja sen toiminnasta. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jorma Vaittinen Joensuusta,
sihteeriksi Kari Vaittinen ja pöytäkirjan tarkistajiksi ja ääntenlaskijoiksi Timo ja Ritva Vaittinen.
Hyväksyttiin toimintakertomus. Edellisenä vuonna oli retki Saarenmaalle, josta oli kertomus tiedotteessa 2008/1 ja sukuseuran nettisivulla.
Vuosien 2006 ja 2007 tilinpäätökset hyväksyttiin. Tulot olivat
jäsenmaksuja ja menot sukututkimus- ja postituskuluja. Rahaa
tilillä 31.12.2007 oli 1600,14 euroa. Tilintarkistajien lausunnon
jälkeen tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus.
Jäsenmaksuksi vahvistettiin aikuisilta 15 €, alle 18-vuotiailta 5
€ tai 30 € perhemaksu.
Vuosien 2009 ja 2010 toimintasuunnitelma hyväksyttiin. Päätettiin tehdä kesäretki vuonna 2009 reitillä LappeenrantaViipuri-Karjalan kannas.
Vuoden 2010 vuosikokous pidetään Lappeenranta-Parikkala
välisellä alueella hallituksen valmistelun mukaisesti.
Tulo- ja menoarviot vuosille 2009 ja 2010 vahvistettiin: Tulot
molemmille vuosille jäsenmaksuista 4500 €, menot molempina
vuosina 3500 €, ylijäämää jää 1000 € kumpanakin vuonna.
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Ari Vaittinen
Rääkkylästä, jäseniksi Jouni Vaittinen Espoosta, Kari Vaittinen
Joensuusta, Risto Vaittinen Askolasta ja Nina Lankio Häijäältä.
Varajäseniksi valittiin Kauko Vaittinen Kiteeltä, Maire Vaittinen
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Ylöjärveltä ja Timo Vaittinen Joensuusta. Rahastonhoitajana jatkaa Eila Vaittinen Pyhäselästä, joka on tämän vuoden alusta liitetty Joensuuhun.
Tilintarkistajiksi valittiin Armas ja Liisa Vaittinen Kiteeltä ja varatilintarkistajiksi Jorma ja Pirjo Vaittinen Joensuusta.
Sukuseuran hallitus oli kokouksessaan 28.4.2008 nimittänyt
kunniajäseniksi Soini Vaittisen Kiteeltä ja Keijo Vaittisen Pyhäselästä. Kumpikin oli toiminut hallituksen jäsenenä 10 vuotta.
Seuran puheenjohtaja ja sihteeri luovuttivat heille kunniajäsenyystaulut kehystettyinä ja kiittivät heitä seuran eteen tehdystä
pitkäaikaisesta työstä.
Esiteltiin kaikille seuran hallitus ja kaikki kokouksen osanottajat
ja laulettiin Karjalaisten laulu.
Sukututkija Ahti Kopperi esitteli sukukirjan edistymistä ja tulevia
vaiheita. Hän kehotti kirjoittamaan tarinoita ja keräämään valokuvia kirjaa varten. Kopperi kertoi uusista tietosuojavaltuutetun
hyväksymistä sukututkimuksen käytännesäännöistä ja niiden
vaikutuksesta sukututkimukseen. Lopuksi esiteltiin tehtyjä sukukirjoja. Puheenjohtaja kiitti kokousväkeä ja päätti kokouksen.
Kokouksen jälkeen Kari ja Risto Vaittinen järjestivät tietokilpailun ja Keijo ja Ritva Vaittinen arpajaiset. Palkinnot olivat runsaat. Illallinen nautittiin ravintolan kabinetissa ja ruoka maittoi
pitkän päivän päälle.
Paikalla oli runsaasti uusia jäseniä. Oli mukava tavata teitä kaikkia. Osa lähti kotimatkalle illalla, osa vasta aamiaisen jälkeen.
Päätimme tavata kesäretkellä 2009.

Kari Vaittinen
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Sukukirjasta 2/3-osaa valmiina
Vaittisten suvun yhteinen sukukirja edistyy aikataulussaan.
Kaikkiin sukukirjoihin on nyt siirretty Väestörekisterikeskuksen
tiedostot. Sukukirjoissa on yhteensä 1092 sivua. Valmiissa sukukirjassa on arvioitu olevan 1500 sivua, joten 2/3-osaa aikanaan ilmestyvästä sukukirjasta on jo koossa:
- Kitee-Rääkkylä
228
- Impilahti
168
- Viipuri
106
- Kurkijoki-Jaakkima
48
- Kangasniemi-Rautalampi 31
- Ruokolahti
23
- Viitasaari-Kittilä
15
- Yhteinen hakemisto
122

- Muolaa
187
- Kivennapa
110
- Parikkala
73
- Sortavala
46
- 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.kolumbus.fi/ahti.kopperi
Kaikki HisKi-tiedostosta löytyvät sukuhaarat ovat mukana kirjoissa ja sukuhaaroja on yhteensä 30. Tässä vaiheessa kirjoista puuttuu vielä 43 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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Sukuseuran standaaria jälleen saatavissa
Sukuseuralla on nyt oma standaari, joka on nähtävissä tämän tiedotteen kannessa. Standaarista on otettu uusi 20 kpl painos.
Myyntihinta sukuseuran jäsenille on 40 euroa. Toimitukset maaliskuussa tilausjärjestyksessä 20 nopeimmalle. Tilaukset nyt heti sukuseuran rahastonhoitajalta Eila Vaittiselta, puh. 013- 719 410.

Sukuseuran kotisivut netissä
Vaittisen sukuseuralla on ollut omat nettisivut jo kesästä 2005 alkaen. Sivuilla on nähtävissä mm sukuseuran matkojen valokuvia.
Sivut on valmistanut ja ylläpitää Antti Kopperi. Sivuilla kävijöitä on
ollut 3 ½ vuoden aikana yli 3700, yli 1000 kävijää vuodessa. Parhaiten pysyt perillä sukuseuran tulevista tapahtumista vierailemalla säännöllisesti sukuseuran www-sivuilla. Sieltä saat tuoreimmat
tiedot sukuseuran tapahtumista, sukututkimuksen etenemisestä ja
sukutuotteista. Ilmoita Kari Vaittiselle oma sähköpostiosoitteesi,
niin saat jatkossa tiedotteen ajantasaisena omaan sähköpostiisi!

www.vaittistensukuseura.fi
Sukukirjan tiedot tarkistettavana
Viime talvesta alkaen on sukuun kuuluville tullut kirjeitä, joissa
pyydetään tarkistamaan ja täydentämään oman perheen sukukirjaan tulevat tiedot. Samalla on pyydetty 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 on alkanut Kiteen-Rääkkylän sukuhaarasta viime talvena ja jatkuu tänä talvena kunnes 2-3 vuoden
kuluttua ollaan Ilomantsin sukuhaarassa. Jos et juuri kirjeen saapumishetkellä ehdi paneutua kirjeen sisältöön, älä kuitenkaan
unohda asiaa kokonaan, vaan palauta tietosi kohtuullisen ajan kuluessa.
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Vuoden 2009 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
lähisukuusi.
Mikäli osoitteesi on muuttunut, ilmoita sihteerille uusi osoitteesi. Sukuseuran jäseninä voivat olla myös kaikki Vaittisten jälkeläiset, vaikka sukunimi onkin muuttunut. Voit maksaa jäsenmaksun myös useammasta perheenjäsenestä samalla kuitilla. Jäsenmaksujen eräpäivä on 28.2.2009.
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 - 668 159 0500 - 175 889
ari-o.vaittinen@pp.inet.fi

Sangenlahdentie 331
82335 RASIVAARA

Jouni Vaittinen varapuheenjohtaja
050 - 5332 987
jouni.vaittinen@saunalahti.fi

Laaksolahdentie 11 L
02730 ESPOO

Kari Vaittinen sihteeri
013 - 136 141 0400 - 374 723
kari.p.vaittinen@elisanet.fi

Värtsilänkatu 5
80200 JOENSUU

Eila Vaittinen rahastonhoitaja
013 - 719 410

Kiihtelystie 675
82140 KIIHTELYSVAARA

Nina Lankio

hallituksen jäsen

Häijää 040 - 5618 994

Risto Vaittinen hallituksen jäsen

Askola 050 - 4583 992

