Vaittisten sukuseura ry
Tiedote 2018/2

Sapokan satama

Kokouskutsu
Vaittisten sukuseura ry:n vuosikokous
pidetään lauantaina 7.7.2018 klo 15.00.
Kokouspaikkana on Kotkan Pursiseura ry:n
Ravintola Meriniemi, 2. kerros.
Osoite: Meriniementie 1, 48100 Kotka
Kokouspaikka on Kotkan saarella Sapokan
rannassa, kävellen rautatieasemalta matkaa on
1,7km ja kesähotelli Katarinasta n.300m.
Tervetuloa !

Kesähotelli
Katarina

Kokouspaikka
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Vuosikokouksen esityslista
1.

Kokouksen avaus
Yhdistyksen puheenjohtaja Pauli Vaittinen

2.

Kokouksen järjestäytyminen
valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
kaksi ääntenlaskijaa

3.

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.

Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.

Esitetään tilinpäätös tilikausilta 1.1.–31.12.2016 ja 1.1.–31.12.2017

6.

Esitetään toimintakertomukset vuosilta 2016 ja 2017

7.

Esitetään toiminnantarkastajien lausunto vuosilta 2016 ja 2017

8.

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

9.

Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuosille 2018–2019

10.

Vahvistetaan tulo- ja menoarvio vuosille 2018–2019

11.

Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista sekä matka- ja
majoituskulujen korvauksista
Hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkioita. Hallituksen jäsenille
maksetaan kokousten matkakulut ja tarvittaessa majoituskulut siten, että
liikkuminen julkisilla kulkuvälineillä korvataan täysmääräisesti kuitteja
vastaan ja että oman auton käytöstä maksetaan kilometrikorvaus, joka on
puolet verottajan hyväksymästä verovapaasta kilometrikorvauksesta.

12.

Päätetään jäsenmaksun suuruudesta
Hallitus ehdottaa jäsenmaksuksi 10 euroa aikuisilta, 5 euroa lapsilta (alle
18 vuotta) ja 20 euron perhemaksua (vanhemmat ja alle 18-vuotiaat
lapset.

13.

Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
Erovuorossa ovat hallituksen varsinaiset jäsenet Pirjo Vaittinen, Tampere
ja Jouni Vaittinen, Espoo sekä varajäsenet Laura Lehkonen, Kuopio ja
Ari Vaittinen, Rääkkylä.

14.

Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa

15.

Päätetään seuraavan vuosikokouksen ajasta ja paikasta
- Kesällä 2020

16.

Muut esille tulevat asiat
- Vuoden 2019 sukumatka

17.

Kokouksen päätös
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Tilinpäätökset 2016–2017
TULOT:
Jäsenmaksut
Talletuskorko
Sukukirjojen myynti postikuluineen
Sukuviirien myynti postikuluineen
Pöytästandaarien myynti postikuluineen
Sukukokouksen maksut
Siirto Tapiola pankista
Tulot yhteensä

2016
3.825,00
5,14
310,00
223,20
172,40
4,15
5.272,47
9.812,36

2017
3.615,00
4,94
1.179,30
80,00
0,00
0,00
0,00
4.879,24

MENOT:
Pankin palvelumaksu ja lähdevero
Sukukirjan kirjoitus / Ahti Kopperi
Nettisivujen päivitys
Postimerkit
Muistamiset toimihenkilöt ym.
Tiedotekulut
DNA-tutkimuskulut
Kokous- ja toimistokulut
Postimaksut myydyistä tuotteista
Sukukokouksen kulut
Itä-Suomen maistraatti
Menot yhteensä

2016
50,78
5.010,00
0,00
855,80
28,45
415,80
1.031,01
980,20
49,60
1.458,21
0,00
9.879,85

2017
48,78
0,00
0,00
238,50
48,91
943,48
42,90
2.723,47
135,25
0,00
30,00
4.211,29

Tilikauden voitto / tappio
Saldo 31.12.2015 / 2016
Saldo 31.12.2016 / 2017

-67,49
3.978,08
3.910,59

667,95
4.157,29
4.825,24

Kiteen seudun osuuspankki 31.12.
siirtovelka kirjoista v. 2016 / 2017
siirtosaaminen Ari Vaittinen v.2016
Saldo op pankki 31.12.

4.157,29
-247,00
0,30
3.910,59

4.825,24
0,00
0,00
4.825,24

S-pankki 31.12.2016, Tili lopetettu 19.12.2016
Määräaikaistili
Saldo 31.12.

00,00
3.910,59
3.910,59

--------4.825,24
4.825,24

Tilikauden tulos

3.910,59

4.825,24

-2.303,72

-67,49

Edellisen tilikauden ali-/ylijäämä
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Toimintakertomus vuodelta 2016

Toiminta
Sukuseura on jatkanut toimintaansa suvun vaiheiden ja historian selvittämiksi
keräämällä sukua koskevaa tietoutta ja saattamalla sitä jäsenten tietoon.
Sukututkimusta päätettiin kesän 2016 vuosikokouksessa jatkaa DNAtutkimuksien viidellä lisänäytteellä. Vaittisten suvun neljästätoista eri
sukuhaarasta on tehty 16 Y-DNA-tutkimusta. Hankkeen vetäjänä on toiminut
Ahti Kopperi. Tutkimukset on teetetty osana Karjala DNA -projektia ja se on
tehty amerikkalaisena Family Tree-DNA-tutkimuksena. Tutkija Ahti Kopperi
on tehnyt tutkimustuloksista yhteenvedon, joka esitettiin vuosikokouksessa
Siilinjärvellä 16.7.2016.
Vuoden 2016 sukujuhla ja vuosikokous pidettiin Siilinjärvellä kylpylähotelli
Kunnonpaikassa 16.–17.7.2016. Paikalla oli 46 osanottajaa.
Sukuseuran tuotteita myytiin jonkun verran, varastossa on vielä sukukirjoja 56
kpl, standaareja 37 kpl ja sukuviirejä 6 kpl.
Tiedotustoiminta
Tiedotusta on hoidettu lähettämällä postin välityksellä Vaittisten jäsentiedotetta.
Se ilmestyi vuonna 2016 2 kertaa.
Vaittisten sukuseuran kotisivut ovat toimineet vuodesta 2006 lähtien. Niitä on
pyritty kehittämään tietojen kokoamisen ja päivittämisen kanavana ja
toimimaan myös jäsenten kirjoitusten ja muun materiaalin yhteisöllisenä
julkaisupaikkana. Kotisivujen päivityksistä ja ylläpidosta on vastannut Jouni
Vaittinen. (Osoite on http://www.vaittistensukuseura.fi/)
Jäsenistö
Sukuseurassa oli 31.12.2016 447 jäsentä.
Jäsenmaksu on ollut 10 euroa aikuisilta, 5 euroa lapsilta (alle 18-vuotta) ja
perhemaksu 20 euroa (vanhemmat ja alle 18-vuotiaat lapset).
Alkuvuodesta erotettiin sukuseurasta ja poistettiin jäsenrekisteristä ne jäsenet
jotka eivät olleet maksaneet jäsenmaksuaan kahteen vuoteen.
Jäsenmäärä kasvoi vuoden aikana kuudella jäsenellä. Uusia jäseniä tuli 22, erosi
5, erotettiin 28 ja 4 jäsentä nukkui pois.

5
Kunniajäsenyydet
Kesän vuosikokouksessa kunniapuheenjohtajaksi valittiin Ari Vaittinen
Rääkkylästä.
Kunniajäseniä ovat Kari Vaittinen Joensuusta ja Keijo Vaittinen Nurmeksesta.
Talous
Tilinpäätöksen mukaan tilikauden ylijäämäksi muodostui vuonna 2016 3910,59
€. Hallitus esittää vuosikokoukselle, että ylijäämä/alijäämä kirjataan
yhdistyksen omaan vapaaseen pääomaan.
Vuosikokous 2016
Vuosikokous pidettiin lauantaina 16.7.2016 Siilinjärvellä kylpylähotelli
Kunnonpaikassa. Kokouksen alussa käytiin nostamassa Vaittisten isännänviiri
salkoon ja laulettiin Karjalaisten laulu.
Sukuseuran hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Pauli Vaittinen
Polvijärveltä. Hallituksen jäseniksi valittiin Pirjo Vaittinen Tampereelta, Jouni
Vaittinen Espoosta, Timo Vaittinen Joensuusta ja Irja Kettunen Myllykoskelta.
Varajäseniksi valittiin Ari Vaittinen Rääkkylästä ja Laura Lehkonen Kuopiosta.
Toiminnantarkastajiksi valittiin Risto Vaittinen ja Riitta Vaittinen. Uuden
hallituksen toimikausi alkaa 1.1.2017 ja loppuu 31.12.2018.
Vuosikokous käsitteli sukututkimuksen jatkamista ja päätti, että sitä jatketaan
sukututkija Ahti Kopperin ehdotuksen mukaisesti muutamalla DNA:n
lisänäytteellä.
Hallitus
Sukuseuran hallituksen puheenjohtajana on toiminut Ari Vaittinen.
Sukuseuran hallituksen jäseninä ovat toimineet 1.1.2015–31.12.2016 Pirjo
Vaittinen, Jouni Vaittinen, Jorma Vaittinen ja Timo Vaittinen, varajäseninä ovat
olleet Leena Sivén Hauholta ja Heikki Vaittinen Kiteeltä. Hallitus on valinnut
keskuudestaan varapuheenjohtajaksi Jouni Vaittisen ja sihteeriksi Pirjo
Vaittisen ja kutsunut kirjanpitäjäksi Ritva Vaittisen.
Hallitus on kokoontunut vuonna 2016 2 kertaa ja lisäksi yhteyttä on pidetty
sähköpostilla ja puhelimitse. Sukututkija Ahti Kopperi on osallistunut
hallituksen kokoukseen 29.10.2016.
Tampereella 18.3.2017
Vaittisten sukuseura ry:n hallitus
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Toimintakertomus vuodelta 2017
Toiminta
Sukuseura on jatkanut toimintaansa suvun vaiheiden ja historian selvittämiksi
keräämällä sukua koskevaa tietoutta ja saattamalla sitä jäsenten tietoon.
Sukuseuran puheenjohtaja vaihtui, Ari Vaittinen luovutti puheenjohtajuuden
1.1.2017 Pauli Vaittiselle.
DNA-tutkimus eteni hieman eteenpäin. Vuodenvaihteessa 2016–2017 otetut
viisi lisänäytettä valmistuivat loppuvuonna ja tulkinta tuloksista valmistuu
2018. Hankkeen vetäjänä on toiminut Ahti Kopperi.
Sukuseuralle hankittiin oma, suvun vaakunaan perustuva postimerkki.
Sukumatka tehtiin Ahvenanmaalle 27.7.–30.7.2017. Matkalla oli mukana 23
henkilöä.
Sukuseuran tuotteita myytiin jonkun verran, varastossa on vielä sukukirjoja 47
kpl, standaareja 37 kpl ja sukuviirejä 4 kpl.
Tiedotustoiminta
Tiedotusta on hoidettu lähettämällä postin välityksellä Vaittisten jäsentiedotetta.
Se ilmestyi vuonna 2017 2 kertaa.
Vaittisten sukuseuran kotisivut ovat toimineet vuodesta 2006 lähtien. Niitä on
pyritty kehittämään tietojen kokoamisen ja päivittämisen kanavana ja
toimimaan myös jäsenten kirjoitusten ja muun materiaalin yhteisöllisenä
julkaisupaikkana. Kotisivujen päivityksistä ja ylläpidosta on vastannut Jouni
Vaittinen. (Osoite on http://www.vaittistensukuseura.fi/)
Jäsenistö
Sukuseurassa oli 31.12.2017 425 jäsentä.
Jäsenmaksu on ollut 10 euroa aikuisilta, 5 euroa lapsilta (alle 18-vuotta) ja
perhemaksu 20 euroa (vanhemmat ja alle 18-vuotiaat lapset).
Alkuvuodesta erotettiin sukuseurasta ja poistettiin jäsenrekisteristä ne jäsenet
jotka eivät olleet maksaneet jäsenmaksuaan kahteen vuoteen.
Jäsenmäärä pieneni vuoden aikana 22 jäsenellä. Uusia jäseniä tuli 21, erosi 15,
erotettiin 26 ja 2 jäsentä nukkui pois.
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Kunniajäsenyydet
Kunniapuheenjohtaja:
Kunniajäsen:

Ari Vaittinen Rääkkylästä.
Kari Vaittinen Joensuusta ja Keijo Vaittinen
Nurmeksesta.

Talous
Tilinpäätöksen mukaan tilikauden ylijäämäksi muodostui vuonna 2017 667,95
€. Hallitus esittää vuosikokoukselle, että ylijäämä/alijäämä kirjataan
yhdistyksen omaan vapaaseen pääomaan.
Hallitus 1.1.2017–31.12.2017
Sukuseuran hallituksen uutena puheenjohtajana on toiminut Pauli Vaittinen
Polvijärveltä (Kitee).
Sukuseuran hallituksen jäseninä ovat toimineet Pirjo Vaittinen Tampereelta
(Muolaa), Irja Kettunen Myllykoskelta (Parikkala), Jouni Vaittinen Espoosta
(Muolaa) ja Timo Vaittinen Joensuusta (Kitee).
Varajäseninä ovat olleet Laura Lehkonen Kuopiosta (Kitee) ja Ari Vaittinen
Rääkkylästä (Kitee)
Hallitus on valinnut keskuudestaan varapuheenjohtajaksi Jouni Vaittisen ja
sihteeriksi Pirjo Vaittisen ja kutsunut kirjanpitäjäksi Ritva Vaittisen.
Hallitus on kokoontunut vuonna 2017 3 kertaa, ja lisäksi yhteyttä on pidetty
sähköpostilla ja puhelimitse.
Kouvola 14.4.2018
Vaittisten sukuseura ry:n hallitus
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Toimintasuunnitelma vuosiksi 2018–2019
Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä
ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsenten keskuudessa. Vaittisten sukuseura ry:n
pääasiallinen toiminta on vakiintunutta. Kerätään ja arkistoidaan sukua koskevaa
tietoutta sekä pyritään saattamaan sitä jäsenten tietoon. Sen lisäksi Vaittisten sukuseura
ry järjestää yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita seuran toimintaan liittyviä
tilaisuuksia.
Vuonna 2018 järjestetään sukukokous Kotkassa ja vuonna 2019 järjestetään sukuseuran
matka. Sukuseuraa pyritään kehittämään siten, että nuoria saataisiin mukaan toimintaan.
Toivotaan, että vuosikokoukselta tulisi ehdotuksia konkreettisiksi toimiksi.
Sukututkimusta on jatkettu eri sukuhaarojen osalta perinteisin menetelmin ja tuloksia
kokoava Vaittisten laaja sukukirja on vielä myynnissä. Sukukirjan tietoja täydennetään
edelleen syntyneillä, kuolleilla ja vihityillä. Eri sukuhaarojen tutkimusta jatketaan
perinteisin historiallisiin dokumentteihin perustuvin menetelmin. Sukututkimusta on
tehty pienimuotoisesti myös DNA-tutkimuksena, siitä on jo kerrottu sukuseuran
jäsenille ja se on edelleen käynnissä. DNA-tutkimuksesta saatavia tuloksia odotetaan
tuomaan lisävaloa joidenkin sukuhaarojen sukulaisuustodennäköisyyden
tarkentamiseen. Tutkimusten tulosten julkistamista valmistellaan myöhemmin
sukututkija Ahti Kopperin asiantuntemusta käyttäen.
Vaittisten sukuseura ry. on kartuttanut jäsenistöään jatkuvasti. Jäsenmaksuja on kertynyt
hyvin ja seuran talous on hyvässä kunnossa. Sukukirjan, standaarien sukuviirien ja
muiden tuotteiden myyntiä jatketaan, varastoja on sopivasti ja hinnat pidetään
ennallaan. Sukuseuralle kehitellään suvun yhteenkuuluvuuden tunteen lisäämiseksi
sopivia tuotteita kuten vaakunaa ja pinssiä.
Jäsentiedote ja nettisivut toimivat edelleen sukuseuran pääasiallisina tiedotuskanavina.
Jäsentiedotetta pyritään kehittämään sukulehden suuntaan. Tiedote ilmestyy noin kaksi
kertaa vuodessa. Sukuseuran internetsivuja päivitetään säännöllisesti.
Vaittisten sukuseura ry:n toimeenpanevana ja valmistelevana elimenä on hallitus.
Puheenjohtaja on edustanut pysyvyyttä, ja hallituksen jäseniä pyritään vaihtamaan niin
että eri sukuhaarat ja eri puolilla Suomea toimivat jäsenryhmät tulisivat edustetuiksi ja
toimintaa voidaan aktivoida eri puolilla. Hallitus kokoontuu vuosittain keskimäärin
kolme kertaa, ja sen lisäksi pidetään yhteyttä puhelimitse ja sähköpostin välityksellä.
Sukuseuran toiminnassa voi olla aktiivinen myös osallistumalla tutkimus-, tiedotus- ja
tilaisuuksien ja kokousten sekä matkojen järjestämiseen. Uudenlaisia sukuhaarojen
yhteisen toiminnan tai samalla seudulla asuvien paikallisia yhteydenpitotapojen
ideointia tarvittaisiin. Vuosien 2018 ja 2019 toiminnan suunnittelua ja toteutusta varten
odotetaan jäsenkunnan toiveita, aloitteita ja aktiivisuutta.
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Tulo- ja menoarvio vuosille 2018–2019
TULOT:
Jäsenmaksut
Sukukirjojen myynti postikuluineen
Viirien myynti postikuluineen
Pöytästandaardien myynti postikuluineen
Korkotulot
Tulot yhteensä

2018
3.500,00
995,00
120,00
80,00
5,00
4.700,00

2019
3.500,00
995,00
120,00
80,00
5,00
4.700,00

MENOT:
Pankin palvelumaksut
Patentti- ja rekisterihallitus
Postimerkit
Muistamiset
Tiedotekulut (painatus ja postitus)
Vuosikokouskulut
Kokous- ja toimistokulut
Postimaksut myytävistä tuotteista
Sukututkimus
Menot yhteensä

2018
50,00
0,00
20,00
50,00
1.100,00
1.300,00
1.440,00
140,00
600,00
4.700,00

2019
50,00
30,00
20,00
50,00
1.100,00
0,00
1.500,00
140,00
1.810,00
4.700,00

Sukukokouksen ohjelma ja ilmoittautuminen
Lauantai 7.7.2018 Ravintola Meriniemi 2.kerros
12.30 Mitä sukututkimus on – sukututkija Ahti Kopperin luento ja keskustelua
– kerrataan alkeita ja etsitään uutta!
12.00–15.00 Ilmoittautuminen kokouspaikan aulassa
14.00 tarjolla aulabuffet kokoukseen osallistuville (ei-jäsenille hinta 15 €) ja
vapaata seurustelua – tavataan tuttuja ja tutustutaan sukukokousasioiden
merkeissä!
15.00 vuosikokous (kokouskutsu ja esityslista sivuilla 1-2)
18.00–21.00 iltaristeily merelle Sapokasta sataman valoihin
(toteutuu jos mukaan on ilmoittautunut ennalta vähintään 25 lähtijää)
tai omaa ohjelmaa
Sunnuntai 8.7.2018
n. 8.00–10.00 aamupala kesähotelliin majoittuneille
Omatoiminen tutustuminen Kotkan nähtävyyksiin
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Ilmoittautuminen sukukokoukseen ja iltaristeilylle
Ilmoittautumisaika on 11.6.–21.6.2018, klo 18.00–20.00
Pyydämme jokaista kokoukseen osallistujaa ilmoittautumaan sukuseuralle, jotta
voimme varata tarpeeksi kahvia ja pientä suolaista.
Mukaan sukukokoukseen ja risteilylle voi ilmoittautua vaikka ei olekaan
sukuseuran jäsen (ei puhevaltaa kokouksessa).
Ei-jäsen voivat paikanpäällä maksaa 10€:n jäsenmaksun ja sen jälkeen tulla
mukaan buffettarjoiluun ja osallistua täysvaltaisesti sukukokoukseen tai olla
liittymättä vielä jäseneksi ja maksaa kokoustarjoilun 15€.
Ilmoittautumisia ottavat vastaan:
Ritva Vaittinen
Irja Kettunen
Jouni Vaittinen

puh. 0500-374 739 timo_ritva[ät]netti.fi
puh. 0400 841 857 irja.kettunen[ät]pkmo.fi
puh. 050-5332 987 jouni.vaittinen[ät]saunalahti.fi

Sähköpostilla ilmoittautuessa mainitse seuraavat asiat:
- nimi, osoite, puhelinnumero
- erityisruokavaliot / allergiat
- lähdetkö iltaristeilylle (hinta 56€ ja eräpäivä 26.6.2018, ks. risteily)

Majoittuminen Kesähotelli Katarinassa
Osoite: Lehmustie 4, Kotka
Avoinna 8.6. alkaen, mutta majoituksen voi varata jo nyt sähköpostilla
kesahotelli@kotka.fi tai puh. 050 913 5763, katso lisää
http://kesahotellikatarina.net/
puh. 050 913 5763
Ryhmähinta Vaittisille on 30 €/hlö/vrk, sukuseura on tehnyt ennakkovarauksen
joka on voimassa juhannukseen saakka joten varaa majoitus ennen
juhannusta, sen jälkeen hinta on hotellin normaali.
Majoituksen jokainen varaa ja maksaa itse
Huoneen voit varata jo perjantaista alkaen.
Hotellissa on 20 solua, joissa kaksi tai kolme 1 hengen huonetta; asukkaat
jakavat keittiön (jossa jääkaappi esim. omille eväille) ja kylpyhuone / WC:n.
Vuodepaikkoja on yhteensä 64.
Hyvä parkkipaikka, aamiainen ja liinavaatteet sisältyvät hintaan.

Iltaristeily Sapokasta sataman valoihin
Lähtö risteilylle klo 18.00 Sapokan rannasta
Risteilyn kesto n. 3 tuntia ja hinta 56€ / hlö
Risteilyn toteutuminen edellyttää vähintään 25 henkilön osallistumista.
Laivaan mahtuu 100 matkustajaa.
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Risteily maksetaan ennakkoon sukuseuran tilille FI87 5153 0420 0496 64
Eräpäivä on 26.6.2018 ja maksun viitenumeron saa ilmoittautumisen
yhteydessä.
Risteilyn sisältö:
- Aluksi nautitaan kuohuviinimalja, illalliseksi tarjoillaan [Merisetin] maukas
lohikeitto ja jälkiruuaksi kakkukahvit.
- Kotkan nähtävyydet mereltä käsin; tarinaa Ruotsinsalmen meritaistelusta ja
muusta reitin varrelle osuvasta, satama iltavalaistuksessa ja muuta
nostalgista Kotka-tunnelmointia merellisessä ympäristössä.
- paluu Sapokkaan, josta pääsee helposti hotellille tai esim. kävelylle
Sapokan upeaan vesipuistoon tai kaupungille; laiva jatkaa tarvittaessa
edelleen Kotkan Kantasatamaan, josta pääsee kätevästi sujahtamaan Kotkan
yöelämään, esimerkiksi legendaariseen ravintola Kairoon
www.ravintolakairo.fi.

Vuoden 2018 jäsenmaksu
Jäsenmaksu on vain 10 euroa aikuisilta, 5 euroa lapsilta (alle 18-vuotta) ja
perhemaksu 20 euroa (vanhemmat ja alle 18-vuotiaat lapset).
Jäsenmaksujen eräpäivä oli 22.2.2018, vielä on muutamia henkilöitä jotka
eivät ole maksaneet jäsenmaksuaan.
Tilinumero IBAN FI87 5153 0420 0496 64

Muista viitenumero.

Jos maksat jäsenmaksun useammasta henkilöstä tai toisen puolesta niin kirjoita
viestikohtaan ensin viitenumero ja sitten maksamasi henkilöiden nimet.
Mikäli osoitteesi on muuttunut tai läheisesi on nukkunut pois, ilmoitathan muuttuneet
tiedot 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
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
Kirjan hinta on 130 euroa, sukuseuran jäsenille 110 euroa.
Kirjoja on jäljellä enää 44 kappaleita.
Kirjoja saa Pirjolta, Timolta, Jounilta ja Ahdilta
Pöytästandaari
Kuva samanlainen kuin tämän tiedotteen etusivulla. Hinta on 40 euroa.
Sukuviiri
koko on 50x400cm (vain yhtä kokoa), lippukangas 155g
Sukuviiri maksaa 60,00 euroa,
Tilaukset jäsenrekisterin hoitajalta Ritva Vaittiselta
Hintoihin lisäksi todelliset postikulut.
Tuotteet ovat myynnissä myös sukukokouksessa

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
pirjo.helena.vaittinen[ät]gmail.com

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

