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Hyvää kevään jatkoa Vaittisten sukuun kuuluville!
Mielelläni olisin antanut muidenkin kirjoitella vuorollaan tähän
tiedotteeseen, muta eipä halukkaita löytynyt, joten muutamalla
lauseella kertoilen sukuseuramme tämän hetkisen tilanteen:
Netistä löytyvät uudistetut Vaittisten sukuseuran kotisivut.
Ihminen on käynyt kuussakin, mutta lähes yhtä vaikeaksi
osoittautui kotisivujen uudistaminen. Nyt sivut on saatu
toimimaan. Kun Eveliina ehtii niihin paneutua, on vahva
uskoni, että niistä tulee yhä tärkeämpi viestintä– ja
vuorovaikutuskeino jäsenistön ja hallinnon välillä. Vanha
kiinalainen sananlasku sanoo: ”pitkäkin matka aloitetaan
ensimmäisellä askeleella”. Sukuseura on nyt askeleen ottanut.
Vahva uskoni on, että ennen kuin vuosi vaihtuu, tullaan
kotisivuilla näkemään paljon lisää uudistuksia.
Kun kaikki toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen, ei meiltäkään
voi odottaa mahdottomia. Kaikilla meillä on oma työmme,
yrityksemme tai kouolunkäyntimme. Sivumme löytyvät
osoitteesta: vaittistensukuseura.fi Menkää kotivivuillemme ja
antakaa palautetta. Kaikki palaute on tervetullutta, jotta
voimme kehittää sukuseuraamme haluamaanne suuntaan.
Pyysin viime kirjeessäni ennakkovarauksia isännänviiristä.
Kiinnostusta on ollut jonkin verran, mutta ei vielä niin paljon,
että painokoneet olisi käynnistetty. Tarkempi esittely ja muoto
löytyvät toisaalta tästä tiedotteesta. Jotta tilaus kannattaisi,
eikä tulisi tilaajille liian kalliiksi, pitäisi tilauksia saada 20 kpl.
Koska tiedotteen teko tahtoo jäädä harteilleni, esitänkin teille
pienen pyynnön. Toivon, että tähän lehteen saataisiin juttuja
myös teiltä. Viime lehdessä Raimo Ranta kirjoitti hyvän jutun
Viipurin rinkelistä ja sen tekijöistä. Uskon, että suvustamme
löytyy muitakin kynäniekkoja. Rohkeasti vain juttuja tulemaan!
Toiveistanne huolimatta vuoden 2015 kesäretki tehdään
kotimaahan. Hallitus sai kyllä muutaman toiveen myös

Venäjälle, mutta tämänhetkisen kylmän sodan ilmapiiriä peläten
päätimme tällä kertaa pysyä Suomessa. Aikataulutus on
laadittu niin, että aamujunalla ehtii Joensuuhun, josta matka
Pielisen kierrokselle alkaa. Myös takaisin palaamme
keskiviikkona hyvissä ajoin, jolloin junalla ehtii illaksi kotiin.
Monesti olemme olleet retkellä etelässä. Tulkaa nyt etelän
asujat oikein joukolla vuorostanne tänne Karjalaan. Siirtymiset
paikasta toiseen ovat lyhyitä. Meille jää enemmän aika rentoon
yhdessäoloon ja maailman parantamiseen. Mukaan mahtuu
max. 50 henkilöä.
DNA-tutkimus on käynnissä. Minut on pidetty ajan tasalla siitä,
kenen näyte milloinkin on tutkimuspöydällä. Olemme
kärsivällisiä ja maltamme odottaa testien valmistumista.
Rääkkylässä Pääsiäisenä 2015
Vaittisten sukuseuran puheenjohtaja
Vanha valokuva Muolaasta, joka löytyi Jouni Vaittisen albumista. Kuvassa
veljekset vas. Emil Vaittinen (1913-1998), Onni
Vaittinen (1921-1942 ja
Joel Vaittinen (1911-1979)
Pyrimme
jatkossakin
julkaisemaan tiedotteissa
vanhoja tai uudempia
valokuvia,
joita
voitte
toimittaa
vaikkapa
sukuseuran
nettisivuilta
löytyvillä osoitteilla. Kiitos!

Vaittisten Pielisen kierros 6-8.7.2015
Vaittisten sukuseura tekee tämän vuotisen retkensä Pielisen
ympäri (Koli-Juuka-Nurmes-Lieksa) 6-8.7.2015.
Matkan hinta on 244 euroa/henkilö. Hinta edellyttää vähintään
30 henkilön ryhmää. Hintaan sisältyy bussikuljetus, majoitus
kaksi yötä aamiaisella, päivällinen Bomballa ja Timitran linnassa, opastettu tutustuminen Rukajärven tielle, sisäänpääsy Rukajärvikeskukseen, eväät Rukajärven retkellä ja opastettu vierailu Eeva Ryynäsen ateljeessa.
Lisähintaan
Majoitus Timitran linnassa yhden hengen huoneissa, joissa
oma kylpyhuone 14 /henkilö (1. kerros).
Sisäänpääsy Luontokeskus Ukkoon 4 /henkilö (vähintään 10
henkilön ryhmä)
Opastus Luontokeskus Ukossa 50 /ryhmä (max. 25 henkiöä)
Sisäänpääsy Pielisen Museoon 4,50 /henkilö.
Opastus Pielisen Museossa 38 /ryhmä.
Alustava matkaohjelma
Maanantai 6.7.2015
Lähtö Kiteeltä klo 11.00
Joensuu Linja-autoasema klo 12.00
Bussimatka Kolille. Matkalla omakustanteinen kahvi/lounastauko Kolinportilla. Matka jatkuu Ukko-Kolille, jossa vapaata aikaa joko vierailla Luontokeskus Ukossa tai reippailla Kolin
upeissa maisemissa. Noin klo 15.00 jatketaan matkaa kohti
Juukaa ja Nurmesta. Nunnanlahdessa poiketaan Tulikiven Kivikylässä. Nurmekseen saavutaan noin klo 17. Majoittuminen
Break Sokos Hotel Bomban Karjalaiskylän hirsihuoneissa. Päivällinen Bomban talolla klo 18.00. Ilta leppoisaa yhdessäoloa.

Tiistai 7.7.2015
Aamiainen Bomban talolla. Klo 9.00 lähdetään ajelemaan kohti
Lieksaa ja Rukajärven tietä. Lieksassa kyytiimme tulee paikallinen opas. Tutustumme oppaan johdolla Rukajärven tiehen, joka
kulkee edelleen lähes sota-aikaista reittiä Lieksan keskustasta
itään Pankajärven ja Nurmijärven kautta Suomen ja Venäjän rajalle Kivivaaraan. Sieltä tie jatkaa Venäjän puolella Repolan ja
Tiiksan kautta Rukajärvelle, jonne matkaa Lieksasta 230 km.
Nurmijärven kylän itäpuolella, noin 15 kilometrin päässä Venäjän rajasta sijaitsee Rukajärven tien tärkein sota-aikainen huoltopiste, Jukolan Motti. Nykyisin Jukolan Motin maisemiin on tien
historiasta kiinnostuneiden tukikohdaksi rakennettu 60 henkilöä
vetävä kota. Kodalla nautitaan retkieväät. Takaisin Lieksaan palataan noin klo 13.00. Majoittuminen Timitran linnaan.
Iltapäivällä voidaan tehdä yhteinen kävelyretki 400 m Pielisen
Museolle. Jokainen voi myös iltapäivän ja illan aikana tutustua
omaan tahtiinsa Timitran linnassa olevaan Rukajärvikeskukseen, Illanvietto ja päivällinen Timitran linnan rantasaunalla klo
17.00-21.00.
Keskiviikko 8.6.2015
Aamiainen Timitran linnassa. Lähtö kotimatkalle klo 9.00. Matkalla vieraillaan Vuonisjärvellä Eeva Ryynäsen Ateljeessa.
Opastettu kierros alueella klo 9.30-10.30. Matka jatkuu Joensuuhun, jossa ollaan klo 12.00 mennessä. Paluu Kiteelle noin
klo 13.00.
Ilmoittautuminen
Pohjolan Matkan Kiteen toimistolle 22.5.2015 mennessä puh.
0201 303 431 tai 0201 303 432 tai
sähköpostilla kaija.alvila@pohjolanmatka.fi

Muistutus jäsenmaksusta
Edellisen tiedotteen mukana olivat sukuseuran jäsenmaksukuitit. Jos jäsenmaksusi on vielä maksamatta, ehdit vielä iloiseen
joukkoomme maksamalla tilillemme FI87 5153 0420 0496 64.
Jäsenmaksu on nyt sukukirjahankkeen jälkeen vain 10 euroa,
alle 18-vuotiailta lapsilta 5 euroa tai 20 euroa/perhe.
Mikäli osoitteesi on muuttunut, ilmoita uusi osoitteesi. Sukuseuran jäseninä voivat olla myös kaikki Vaittisten jälkeläiset,
vaikka sukunimi olisi muuttunut. Voit maksaa jäsenmaksun
myös useammasta perheenjäsenestä samalla kuitilla.

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 noin 60 kirjaa ja menekki on kirja/kuukausi
Kirjoja saa Arilta, Pirjolta, Timolta, 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.telemail.fi/ahti.kopperi
Parhaiten pysyt perillä sukuseuran tapahtumista vierailemalla
säännöllisesti sukuseuran www-sivuilla. Sieltä saat aina tuoreimmat tiedot sukuseuran tapahtumista.

www.vaittistensukuseura.fi

Sukuseuran toimihenkilöt
Ari Vaittinen
puheenjohtaja
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

Pirjo Vaittinen sihteeri
040 - 770 8072

Nurmenkuja 4
33820 TAMPERE

Jorma Vaittinen hallituksen jäsen

Joensuu 0500 - 276 096

Timo Vaittinen hallituksen jäsen

Joensuu 0500 - 376 310

Ritva Vaittinen rahaston/jäsenrek. h. Joensuu 0500 - 374 739
729
timo_ritva@netti.fi

Vaittisten oma isännänviiri
lipputankoon jo ensi
kesäksi liehumaan
Vieressä on kuvattu sukuseuran
isännänviirin ensimmäinen luonnos.
Viiri tulee varmasti siitä vielä muuttamaan hieman muotoaan, kuva on
siis lähinnä ohjeellinen.
Jos isännänviirin tilauksia tulee tarpeeksi, suunnitellaan ja painatetaan
isännänviiri valmiiksi. Nyt Sinulla on
vielä mahdollisuus vaikuttaa isännänviirin ulkonäköönkin kertomalla
omat mieltymyksesi Ari Vaittiselle
ari-o.vaittinen@pp.inet.fi
Isännänviirin hinta on jäämässä oletettua halvemmaksi. Hinta riippuu
olennaisesti tilausmäärästä, mutta
on enintään 80 euroa. Sinä voit siis
vaikuttaa myös viirin hintaan tekemällä tilauksesi Ritvalle:
timo_ritva@netti.fi
Toiveet ja tilaukset 10.5. mennessä.
Mikäpä olisi mukavampaa kuin viettää jo ensi juhannus omalla mökillä
saunan lämmitessä ja isännänviirin
liehuessa lempeässä kesätuulessa.

