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Vuosikokous 7.-8.7.2018 Kotkassa
Vaittisten sukuseuran vuosikokous pidetään ensi kesänä 7.-8.7.2018
Kotkassa, pursiseuran ravintola Meriniemessä. Kokouspaikka on
meren rannalla noin kilometrin päässä Kotkan keskustasta.
Majoituksesta sukuseura on tehnyt ennakkovarauksen Kesähotelli
Katarinaan, joka on aivan kokouspaikan vieressä.
Sukukokouksen alustava ohjelma
Lauantaina 7.7.2018 ravintola Meriniemessä
klo 12.30 Mitä sukututkimus on – luento ja keskustelua
klo 14.00 sukuseura tarjoaa jäsenille kahvit
klo 15.00 vuosikokous
klo 18.00-21.00 iltaristeily merelle Sapokasta sataman valoihin
tai omaa ohjelmaa
Sunnuntaina 8.7.2018 n. klo 8.00-10.00 aamupala
kotiinlähtö tai omaa ohjelmaa
Mielenkiintoisia tutustumiskohteita kokouspaikan lähellä ovat muun
muassa Merikeskus Vellamo, Maretarium, Katariinan meripuisto ja
Sapokan vesipuisto.
Kokouskutsu, aikataulu ja tarkemmat tiedot majoituksesta sekä
risteilystä lähetetään paria kuukautta ennen kokousta
sukuseuran jäsenille.
Merkitse ajankohta jo nyt kalenteriisi !

Tervetuloa Kotkaan !
Linkkejä:
http://www.kotka.fi/asukkaalle/puistot_ja_viheralueet
https://www.visitkotkahamina.fi/kotka
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Vaittiset Ahvenanmaalla 2017
Vaittisten sukuseura teki jo perinteeksi muodostuneen sukumatkan 27 30.7.2017. Matkaanhan on lähdetty yleensä joka toinen kesä. Tällä kertaa
matkan kohteeksi oli valittu Ahvenanmaa. Matkanjohtajana oli Irja Kettunen ja
bussikuskina Sami Harinen.
Sukuseuran ydinjoukko lähti torstaina 27.7. Joensuusta varhain aamulla
Pohjolan Matkan bussin kyydillä kohti Turkua ja Ahvenanmaata. Matkan
varrelta tuli lisää matkalaisia (Kitee, Simpele, Kouvola). Helsingistä liittyi
matkaseurueeseen Etelä-Suomen Vaittiset. Matkalla Helsingistä Turkuun
poikkesimme Suomusjärvellä Teboil Kivihovissa kahvilla ja jatkoimme matkaa
kohti Turun satamaa, josta tuli vielä yksi matkaaja. Mukaan lähti yhteensä 23
henkilöä.
Turun satamasta lähdimme Baltic Princess -laivalla puoli yhdeksän maissa
kulkien kesäisen kauniin saariston halki. Laivalla osa meni syömään ja toiset
taisivat käydä tekemässä ostoksia laivan kaupoista. Illalla laivan baarissa
Vaittiset innostuivat laulamaan karaokea ja hyvin lauloivatkin.
Ahvenanmaalle Långnäsin satamaan saavuimme vähän puolen yön jälkeen.
Matkaa jatkettiin vielä 20min bussilla yöpymispaikkaan, joka oli
Maarianhaminassa Park Alandia Hotell. Ensimmäinen matkapäivä oli pitkä,
niinpä menimme heti nukkumaan.
Perjantai 28.7.
Aamupalan jälkeen tutustuttiin kävellen Maarianhaminan keskustaan.
Puolen päivän aikaan lähdimme bussilla Ahvenanmaan kiertoajelulle
oppaamme Merjan johdolla.
Ensimmäinen vierailukohteemme oli Eckerössä Metsästys- ja
kalastusmuseo. Sieltä matkaa jatkettiin Postimuseoon joka oli vain 10
minuutin ajomatkan päässä, samoissa tiloissa oli myös ”Kalevaland” näyttely
jossa oli paljon kauniita tekstiilejä ja asusteita.
Oli aika jatkaa matkaa ja nyt suunta oli suoraan
itään, Sundin kuntaan missä on Ahvenanmaan
tunnetuin nähtävyys Kastelholman Linna mutta
ensin kävimme ravintola Smakbyssä juomassa
kahvit ja syömässä Ahvenanmaan pannukakkua.
Saman katon alla oli myös puoti, tislaamo ja
keramiikkapaja.
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Sieltä siirryimme kävellen Kastelholman linnaa katsomaan, oppaamme Merja
kertoi linnan historiasta ja tutustuimme myös linnan näyttelyihin, näimme
myös linnan ritarin ja neidon ihka elävinä.
Linnakierroksen jälkeen jatkoimme matkaa viereiseen Jan Karlsgården
ulkoilmamuseoon jossa on ahvenanmaalaisia rakennuksia ja perinteitä 1800luvun toiselta puoliskolta. Klo 16 jatkoimme matkaa kohti Bomarsundin linnan
raunioita. Taas saatiin hieno ja tuhti paketti historiasta jonka jälkeen
otettiin yhteiskuva matkalaisista.

Seuraavaksi matka jatkui pohjoiseen Getan kuntaan ja Geta-vuorelle,
matkalla alkoi tulla suolaisen- ja makean nälkä, joten pidettiin pieni tauko ja
pysähdyttiin Taffel sips tehtaan myymälässä. Getan vuorelle saavuttiin klo
17.45 jossa meitä odotti Soltuna Resturang & Café:ssa herkullinen ruoka.
Ruokana oli kypsäksi paistettu porsaanfile Cafe de Paris ja jälkiruuaksi
kahvit.
Nyt kun vatsa oli täynnä ja kaikilla hyvä olo olikin päivä jo pitkällä, siispä
suunnaksi Maarianhaminan hotelli. Iltaohjelmaa ei ollut, joten kaikki sai
sulatella päivän retken antia omalla tavallaan, aika moni kävi tekemässä
kävelyretken kaupungin keskustassa.
Lauantai 29.7.
Aamupalan jälkeen pakattiin matkalaukut ja klo 10 bussi lähti hotellin edestä
kohti itäistä Ahvenanmaata ja Brändön saarta. Ajoimme Bomarsundin linnan
raunioiden ohi ja saavuimme pienelle Prästön saarelle, jonka itärannalla
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meitä odotti 5min lossimatka Töftön saarelle, sitten bussilla isommalle Vårdö
saarelle Hummelvikin satamaan. Jouduimme odottamaan lautan lähtöä puoli
tuntia mikä ei aurinkoisena ja lämpimänä päivänä ollut kovinkaan vaikeaa.
Saaristolautta Alfågeln
Mariehamn lähti 11.40,
poikkesimme muutamassa
satamassa ja saavuimme
Torsholman Lilla
Hummelholmin satamaan
melkein kolmen tunnin
laivamatkan jälkeen.
Jatkoimme bussilla kohti
Brändön saarta, erittäin
kaunista saaristotietä pitkin ja
saavuimme Hotelli Gullvivanin
pihalle. Pienen tauon jälkeen lähdettiin Brändön kiertoajelulle oppaanamme
johdolla, ensin käytiin Trixies Shop/Café Brändön kirkonkylässä josta
yritimme ostaa illaksi nuotiomakkaraa mutta kauppa oli niin pieni, ettei sillä
ollut tavaroita joita kaipasimme joten matkasimme kylän toiseen kauppaan
joka oli jo kaupan kokoinen ja sieltä saatiin illan eväät.
Jatkoimme matkaa Brändön
kirkolle jossa saimme kuulla
kirkon, seurakunnan ja
Brändön historiaa.
Kiertoajelun jälkeen purettiin
matkalaukut ja rentouduttiin
vähän. Hotellin pihalla oli
minigolfrata ja muutama
henkilö kävi pelaamassa
kierroksen. Klo 19
kokoonnuimme ruokasaliin
syömään päivällistä seisovasta
pöydästä, ruoka oli oikein hyvää. Illalla kävimme saunassa ja vietimme iltaa
saunan vieressä olleessa grillikatoksessa paistaen päivällä ostamamme
makkarat.
Sunnuntai 30.7.
Aamulla olikin aikainen herätys ja aamiainen, alkoi matkamme viimeinen
päivä. Lähdimme varhain aamulla hotellin pihasta paluumatkalle kohti kotia.
Saavuimme Åvan satamaan; olimme hieman etuajassa, sillä saaristolautta
Viggen lähti vasta klo 8.40. Laivamatka Vuosnaisten satamaan kesti 50
minuuttia. Ajomatka toiselle puolen saarta vei muutaman minuutin, josta oli
vielä 5 minuutin lossimatka (Vartsala – Kivimaa) Kustavin puolelle.
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Seuraava pysähdys olikin vasta Helsingissä, jossa osa matkalaisista jäi pois,
myös kirjoittaja, paluumatka jatkui Kouvolan ja Kiteen kautta Joensuuhun.
Perinteiseen tapaan Vaittisten sukuseuran matka oli jälleen sään jumalien
erityissuojeluksessa. Aurinko paistoi ja lämmintä oli. Matkan järjestelyt
toimivat hyvin, ruoka oli hyvää ja sitä oli riittävästi. Vaittisten suvun jäsenet
oppivat uusia asioita Ahvenanmaasta ja sen historiasta sekä tutustuivat
toisiinsa.
Kiitokset matkanjohtajalle Irjalle ja bussikuskille Samille sekä matkalla
mukana olleille
Kiitokset myös oppaillemme sekä matkan järjestäneelle Pohjolan Matkalle

Jouni Vaittinen
Sotilasmielivaltaa Waittisenmäellä 1917
Elokuun 20. - 21. päivän välisenä yönä saapui Kivennavan Vehmaisten
kylään seitsemän ratsastavaa täysissä aseissa olevaa sotilasta (Venäjän
armeijan sotilaita). Mentyään ensi Juho Kakon lesken taloon, josta vangitsivat
sanotun talon vävyn Juho Waittisen, saapuivat sotilaat Samuli Waittisen
taloon, jossa talon väki vielä nukkui. Alkoivat herätellä väkeä ylös ja kysyivät
Tuomas Waittista. Mutta kun Tuomas Waittinen ei ollut kotona, uhkasivat
sotilaat vangita Samuli Waittisen ja hänen toisen poikansa Mikko Waittisen,
jos heille ei anneta tuhatta ruplaa rahaa. Näin ollen oli Samuli Waittinen
pakotettu antamaan 1 000 ruplaa rahaa. Sitten suostuivat vapauttamaan
Juho Waittisenkin, jos saavat vielä 500 ruplaa. Kun Juho Waittinen oli
antanut vaaditut rahat, lähtivät sotilaat. Kaikkeen tuohon väkivaltaan sanoivat
olevan itsellään komendantin luvan ja olivat näytelleet jotain papereitakin.
Mutta asianomaiset venäjää taitamattomina eivät tietäneet, mitä papereita ne
olivat.
Näin uutisoi Wiipuri-lehti elokuun 31.8.1917 Vehmaisten Vaittisenmäellä
sattuneesta tapahtumasta. Mikähän mahtoi olla syynä siihen, että
suuruhtinaskunnan venäläinen sotaväki tunkeutui taloihin Vehmaisissa,
sotilaiden rahapula tai jokin muu syy.
Kirjoittanut: Raimo Ranta
Alkuperäinen lähde 13.2.2017:
Wiipuri, 31.08.1917, nro 85, s. 3
http://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/binding/1353713?page=3
Kansalliskirjaston Digitoidut aineistot
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Vuoden 2018 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 22.2.2018 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 44 kappaletta.
Kirjoja saa 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
Nurmenkuja 4
040 770 8072
33820 TAMPERE
pirjo.helena.vaittinen [ät] gmail.com
(tai pirjo.vaittinen [ät] uta.fi 31.7.2018 asti)
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@netti.fi

Joensuu, 0500 374 739

