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Vaittisten sukuseuran vuosikokous pidetään ensi kesänä 

25.–26.7.2020 Lahden seudulla, tarkempi aika ja paikka 

kerrotaan myöhemmin. 
 

Sukukokouksen ja sukutapaamisen ohjelmassa on lauantaina 

25.7.2020 iltapäivän aluksi yhteinen kokoontuminen sukuseuran 

kaikille kokoukseen osallistuville jäsenille kokouspaikalla tarjoamille 

kahveille, tarjolla pientä ja suolaista ja makeaa syötävää. 

Vaittisten sukuseuran sääntömääräinen vuosikokous (kokouskutsu ja 

ennakkomateriaali seuraavassa tiedotteessa ja sukuseuran 

kotisivuilla) pidetään n. klo 14.00 lähtien (lopullinen aika varsinaisessa 

kokouskutsussa seuraavassa tiedotteessa).  

Sen jälkeen jatketaan vapaamuotoista yhdessäoloa. Seuraavassa 

tiedotteessa kerrotaan lisää illan ohjelmasta, ruokailusta 

(omakustanteinen päivällinen) ja majoittumismahdollisuuksista. 

Sunnuntaina 26.7.2020 on majoittuville aamupala, sen jälkeen omaa 

ohjelmaa tai kotiinlähtö.   

Kokouksen ja sukutapaamisen ohjelmasta voi tehdä ehdotuksia 

hallituksen jäsenille (yhteystiedot tiedotteen takasivulla). Toivottavaa 

olisi myös, että joko kokouksessa tai vapaamuotoisen yhdessäolon 

aikana, esimerkiksi päivällisellä, käytettäisiin laajan sukuseuran eri 

sukuhaarojen edustajien tai samalla paikkakunnalla tai seudulla 

asuvien Vaittisten edustajien vapaamuotoisia puheenvuoroja; niissä 

voi kertoa Vaittisten vaiheista ja nykyisestä toiminnasta.  
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Tänä vuonna toivotamme tervetulleiksi kokoukseen ja sukuseuran 

toimintaan kaikki Lahden seudulla ja Päijät-Hämeessä asuvat suvun 

jäsenet! Sukuseuran jäsen, joka saat tämän tiedotteen, kerro 

kokouksesta perheellesi ja sukulaisillesi ja muille tuntemillesi 

Vaittisille ja Vaittisten suvun jäsenille!  

Sukuseuraan voi liittyä kokouksen yhteydessä ja siellä on nähtävänä ja 

ostettavana laaja ja perusteellinen kaksiosainen sukukirja sekä muita 

sukuseuran tuotteita. Myös seuraavaan tiedotteeseen, kesän 2020 

sukutapaamisen ohjelman yhteyteen, otetaan mielellään Lahden 

seudun Vaittisten kirjoituksia.  

Kaikille muillekin esitetään suosituksena yhteydenottoa sukulaisiin ja 

”serkkutapaamisten” järjestämistä kokouksen yhteydessä tai samalla 

seudulla asuvien Vaittisten kokoamista yhteen ja vaikkapa yhteisen 

puheenvuoron pitämistä.   

 

Kokouskutsu, aikataulu ja tarkemmat tiedot majoituksesta 

lähetetään pari kuukautta ennen kokousta sukuseuran 

jäsenille.  

 

Merkitse ajankohta jo nyt kalenteriisi!  

 

Tervetuloa sukukokoukseen Lahden seudulle! 
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Pirjo Vaittinen 

Mitä tiedät Lahdesta?  

Kun olin kansakoulussa, opin, että Suomen nuorin kaupunki on Lahti. 

Lahti oli saanut perinteiset kaupunkioikeudet vuonna 1905. 

Ensimmäinen asiakirjamaininta Hollolan pitäjään kuuluneesta Lahden 

kylästä on vuodelta 1445. Lahden kylä oli syrjässä ja kooltaan pieni, 

mutta sen sijainti oli sikäli merkittävä, että sen kautta kulki jo 1400-

luvulla maantie Hämeenlinnasta Viipuriin. Kun Hollolan pitäjä vuonna 

1672 sai markkinaoikeudet, markkinapaikaksi tuli Lahden kylä, joka 

sijaitsi suuren yleisen maantien varrella ja sopivan matkan päässä 

Turusta, Viipurista, Helsingistä ja Porvoosta. Vuonna 1868 ryhdyttiin 

rakentamaan Riihimäki–Pietari-rautatietä, joka kulki Salpausselän 

harjua pitkin ja Lahden kylän kautta. Rautatien ansiosta alue alkoi 

nopeasti kasvaa ja kehittyä. Lahteen alkoi syntyä saha- ja 

puunjalostusteollisuutta, jonka toimintaa edesauttoi Vääksyn kanavan 

avautuminen 1871 ja sen kautta saavutettu uittoyhteys Päijänteen 

vesistöön. 24. toukokuuta 1878 Lahti sai kauppalanoikeudet keisari 

Aleksanteri II:n käskyllä.     

Markkinat Lahden 

kauppatorilla 

1912 

 

 

 

 

Lahden 

kaupunginmuseon 

kuva-arkisto. 

http://www.paijat-hamewiki.fi/images/0/0e/33_KUVKUVP990021_726.jpg
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      Lahden satama www.lahdensatama.fi 

 

Noita asioita Lahden kaupungin historiasta en oppinut koulussa, 

nykypäivästä taidettiin mainita Lahden radiomastot ja hyppyrimäet. 

Ne olivat kyllä tuttuja lapsuuden arjesta: radiosta etsittiin Lahden 

radioasema ja radiosta kuunneltiin legendaaristen selostajien 

innostunutta ääntä Salpausselän hiihdoista. Myöhemmin olen käynyt 

Lahdessa kaupunginkirjastossa, kaupunginteatterissa ja 

julistenäyttelyssä. Uutisista olen lukenut vuosittain Lahden 

kansainvälinen kirjailijakokouksesta Mukkulassa ja uudesta, 

puuarkkitehtuuristaan kuuluisasta Sibeliukselle nimetystä 

konserttitalosta. 

Viime kesän Viipurin matkan yhteydessä saimme tietää, että osa 

Viipurin taidemuseossa olleista teoksista on nykyään Lahdessa. 

Lahdessa oli 19.1.2020 Iloinen Viipuri -konsertti, jonka tuotto meni 

Lahden taidemuseossa olevien Viipurin taidemuseosta tuotujen 

teosten konservointiin. Tänä vuonna Lahden taidemuseo on 

http://www.lahdensatama.fi/
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suljettuna, koska rakenteilla on uusi iso, nykyisiä erillisiä museoita 

yhdistävä rakennus, ja uusi Lahden taide-, juliste- ja muotoilumuseo 

avataan kesällä 2021.  

Sukuseuran hallituksen kokouksen yhteydessä kiersin pienellä 

kävelyllä Lahen torille, niin kuin paikalliset sanovat, missä oli 

tammikuun lämmössäkin käytössä Lahti Energian jäärata. Torin lähellä 

on myös suomalaista modernismia hienosti edustava Alvar Aallon 

Ristinkirkko.  

Lahdessa myös kaunis Vesijärven järvimaisema ja satama sekä 

Salpausselän harjut kuuluvat kaupunkikuvaan. Ne tarjoavat kesällä 

mahdollisuuden päästä luontoon veneillen vesille tai patikoimaan. 

Lahden seudun ja Päivät-Hämeen tapahtumista kesällä 2020 voi 

esimerkiksi lukea osoitteesta https://visitlahti.fi/tapahtumat tai 

https://www.discoveringfinland.com/fi/etela-suomi/lahti/ tai 

http://www.lahtiguide.fi/. 

 

VETOOMUS SUKUSEURAN JÄSENISTÖLLE:  
Etsimme edelleen Vaittisten sukuseuran vuosikokouksen evästämänä 
sukuseuran onnittelukorttiin sopivaa kuvaa, jonka toteutustapa on vapaa. 
Sukuseura tarvitsee onnittelukortteja esimerkiksi jäsenistön vanhimman 
osan muistamiseen tasavuosimerkkipäivinä.  
Viimeksi leikkimieliseen suunnittelukilpailuun (tiedote 1 ja 2/2019) ei saatu 
yhtään ehdotusta, joten päätimme jatkaa hanketta 30.4.2020 saakka. 

Pirjo Vaittinen 
Nurmenkuja 4, 33820 TAMPERE  
sähköposti pirjo.helena.vaittinen(ät)gmail.com  

puhelin 040-7708072   

https://visitlahti.fi/tapahtumat
https://www.discoveringfinland.com/fi/etela-suomi/lahti/
http://www.lahtiguide.fi/
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Vuoden 2020 jäsenmaksu 
 

Tämän tiedotteen välissä on sukuseuran jäsenmaksukuitti.  
Jäsenmaksu on vain 10 euroa / henkilö,  
alle 18-vuotiailta lapsilta 5 euroa tai 20 euroa/perhe (vanhemmat ja alle 18-
vuoriaat lapset). 
 

Jäsenmaksujen eräpäivä on 6.3.2020     Muista viitenumero. 
Jos maksat jäsenmaksun useammasta henkilöstä niin kirjoita viestikohtaan 
ensin viitenumero ja sitten maksamasi henkilöiden nimet.  
 

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.  
 

Vaittisten sukuseuran tietosuojaseloste 
 

Seloste henkilötietojen käsittelytoimista hyväksyttiin Vaittisten sukuseuran 
hallituksen kokouksessa 17.11.2018 ja siihen tehtiin pieniä tarkennuksia 
jotka hyväksyttiin hallituksen kokouksessa 19.1.2019. 
Seloste on luettavissa sukuseuran kotisivuilla www.vaittistensukuseura.fi  
 

Korjaukset ja täydennykset sukukirjaan 

Savo-Karjalan Sukututkimustoimisto 
ahti.kopperi(ät)telemail.fi 

www.telemail.fi/ahti.kopperi 
Kopperin kotisivuilta löytyy ilmoituslomake sekä ohjeet sen täyttöön ja 

lähettämiseen 
 

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  

http://www.vaittistensukuseura.fi/
http://www.telemail.fi/ahti.kopperi
http://www.vaittistensukuseura.fi/
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                               Sukuseuran tuotteita 
 
Sukukirja Vaittisten suku I-II, Porvoo 2012 
Kirja sisältää kaikki Suomen Vaittiset, yhteensä 1984 sivua 
henkilöhakemistossa yli 30.000 nimeä 
hinta 130 euroa, sukuseuran jäsenille 110 euroa. 
Kirjaa jäljellä enää 37 kappaletta. 
Kirjoja saa Pirjolta, Timolta, Jounilta ja Ahdilta 
 
Pöytästandaari (samanlainen kuin etusivulla) 
Hinta 40 euroa, myytävänä 35 kpl. 
 
Isännänviiri  
Koko on 50x400cm (vain yhtä kokoa), lippukangas 155g 
Isännänviiri maksaa 60,00 euroa, myytävänä 4 kpl. 
Tilaukset jäsenrekisterin hoitajalta Ritva Vaittiselta.  
Hintoihin lisäksi todelliset postikulut. 
 

Sukuseuran toimihenkilöt  
Pauli Vaittinen, puheenjohtaja  Venemestarinkuja 1 
044 988 2052   83700 POLVIJÄRVI 
vaittipauli(ät)gmail.com  

Jouni Vaittinen, varapuheenjohtaja Laaksolahdentie 11 L 
050 5332 987   02730 ESPOO 
jouni.vaittinen(ät)saunalahti.fi  

Pirjo Vaittinen, hallituksen sihteeri Nurmenkuja 4 
040 770 8072   33820 TAMPERE 
pirjo.helena.vaittinen(ät)gmail.com 

Irja Kettunen, hallituksen jäsen  Myllykoski, 0400 841 857 

Timo Vaittinen, hallituksen jäsen Joensuu, 0500 376 310 

Laura Lehkonen, Kuopio, varajäsen 

Heikki Vaittinen, Kotka, varajäsen 

Ritva Vaittinen, jäsenrekisteri  Joensuu, 0500 374 739 
timo_ritva(ät)netti.fi  


