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Puheenjohtajan tervehdys
Hyvää alkanutta vuotta kaikille Vaittisten sukuseuran jäsenille. Kiitän
sukukokouksessa saamastani luottamuksesta hoitaa sukuseuramme
puheenjohtajuutta kahden vuoden ajan. Olen 64 vuotias Polvijärvellä
asuva eläkeläinen. Tein elämäntyöni kunnallisella alalla ensin
kunnansihteerinä kahdessa kunnassa ja sitten kunnanjohtajana
Utajärvellä kuusi vuotta ja Polvijärvellä 28 vuotta.
Sukuseuramme asioita on hoidettu jäsenistömme hyväksi
vastuullisesti ja tuloksellisesti suuret kiitokset ansaitsevalla tavalla.
Erityisen kiitoksen lausun kaksi vuosikymmentä ensimmäisenä
puheenjohtajanamme toimineelle Arille. Pidimme jo vuoden alussa
ensimmäisen uuden hallituksen kokouksen. Olen hyvin iloinen
hallituksen kokoukseen osallistuneiden innokkaasta ja rakentavasta
yhteistyöstä. Jokainen on luvannut antaa oman panoksensa
seuramme hyväksi. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin toteuttamaan
vuosikokouksen hyväksymää toimintasuunnitelmaa.
Hallitus on valmistelemassa ensi kesän heinäkuun loppupuolelle
kaavailtua sukuseuran matkaa. Ilmoitamme kevään aikana matkan
tarkan ajankohdan, kohteen ja hinnan välittömästi saatuamme kaikki
osaset matkasta paikalleen. Valmistelemme monipuolisen ohjelman,
jotta matka kiinnostaa jäsenistöämme ja toteutuessaan vahvistaa
sukumme yhteishenkeä.
Oltuani kiireisessä työelämässä lähes neljä vuosikymmentä olen nyt
eläkkeellä hiljentänyt tahtia niin, että en ole aina tavattavissa. Sen
lupauksen annan, että kotimaassa ollessani kaikkiin puhelimitse tai
sähköpostilla tulleisiin yhteydenottoihin vastaan vuorokauden
kuluessa. Ottakaa rohkeasti ja reilusti yhteyttä. Haluan olla
sukuseuramme jäsenistön palvelija. Yhteystietoni löytyvät tiedotteen
viimeiseltä sivulta. Seuraavaan tiedotteeseen kootaan laajempi
kokonaisuus ajankohtaisia sukuseuramme asioita.

Pauli Vaittinen
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Vuoden 2017 jäsenmaksu
Tämän tiedotteen välissä on sukuseuran jäsenmaksukuitti.
Jäsenmaksu on vain 10 euroa / henkilö,
alle 18-vuotiailta lapsilta 5 euroa tai 20 euroa/perhe.
Jäsenmaksujen eräpäivä on 22.2.2017 Muista viitenumero.
Jos maksat jäsenmaksun useammasta henkilöstä niin kirjoita
viestikohtaan ensin viitenumero ja sitten maksamasi henkilöiden
nimet. Jos et kirjoita sukunimeä niin sukuseura tulkitsee sen olevan
Vaittinen.
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
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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)
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
044 988 2052
vaittipauli[ät]gmail.com

Venemestarinkuja 1
83700 POLVIJÄRVI

Jouni Vaittinen, varapuheenjohtaja
050 5332 987
jouni.vaittinen[ät]saunalahti.fi

Laaksolahdentie 11 L
02730 ESPOO

Pirjo Vaittinen, hallituksen sihteeri
040 770 8072

Nurmenkuja 4
33820 TAMPERE

Irja Kettunen, hallituksen jäsen

Myllykoski, 0400 841 857

Timo Vaittinen, hallituksen jäsen

Joensuu, 0500 376 310

Laura Lehkonen, Kuopio, varajäsen
Ari Vaittinen, Rääkkylä, varajäsen
Ritva Vaittinen, jäsenrekisteri
timo_ritva[ät]netti.fi

Joensuu, 0500 374 739

