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ILMOITUS 
 

Vaittisten sukuseura ry:n hallitus peruuttaa 25.7.2020 pidettäväksi 

suunnitellun sukuseuran vuosikokouksen ja sukutapaamisen 

koronavirusepidemian vuoksi käyttöön otettujen kokoontumis- 

rajoitusten ja fyysisten kontaktien välttämissuositusten vuoksi ja 

siirtää sen pidettäväksi myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. 
 

Sukuseuran hallitus 
Pauli Vaittinen pj.  Pirjo Vaittinen siht. Jouni Vaittinen varapj. Timo Vaittinen, Irja 

Kettunen 

 

 

Puheenjohtajan tervehdys 
 

KORONA SIIRTÄÄ VUOSIKOKOUKSEN AJANKOHTAA 
 

 Alkuvuoden aikana pidetyissä hallituksen kokouksissa valmistelimme 

sukuseuran sääntömääräistä vuosikokousta ja sukutapaamista. Tarkoitus oli 

järjestää tilaisuus Siikaniemen kurssikeskuksessa Hollolassa 25. - 26.7.2020. 

Maaliskuussa valmistelimme yksityiskohtaisen suunnitelman ja kutsut 
jäsenistölle oli tarkoitus lähettää nyt toukokuun alkupuolella. 
 

Korona kariutti suunnitelmamme! 
 

Virusepidemian vuoksi sukuseuran hallitus on toukokuun alussa pitämässään 

sähköpostikokouksessa päättänyt peruuttaa suunnitellun vuosikokouksen ja 

siirtää kokouksen ajankohtaa myöhemmäksi. Perusteena siirrolle on maan 
hallituksen määräämät kokoontumisrajoitukset. Tässä vaiheessa ei ole tiedossa 

rajoitusten tilanne heinäkuun lopussa. Jäsenistöstämme on merkittävä osa 

riskiryhmiin kuuluvia henkilöitä.  Vuosikokous ja sukutapaaminen on tarjonnut 

jäsenille mukavan kohtaamispaikan ja näin on oltava jatkossakin. Toivomme 
kaikkien jäsentemme voivan osallistua toimintaamme. 
 

Sääntöjemme mukaan sukuseuran vuosikokous on pidettävä lokakuun loppuun 

mennessä. Hallitus päättää vuosikokouksen uudesta ajankohdasta, paikasta ja 

järjestelyistä elokuussa huomioiden virusepidemian tilanteen. Tavoitteena on 
toimia sääntöjen määrittämän aikataulun mukaisesti, mutta pakottavassa 

tilanteessa vuosikokousta siirretään vielä myöhemmäksi. Seuraavassa 

alkusyksyn aikana lähetettävässä tiedotteessa kerrotaan vuosikokouksen 
ajankohdasta. Vuosikokouksessa käsiteltävät asiakirjat toimitetaan 

kokouskutsun yhteydessä. Tässä tiedotteessa on kuitenkin jo mukana 

toimintasuunnitelma ennakkotutustumista varten. 
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Sukuseuramme toimii mahdollisuuksien mukaan entiseen malliin huomioiden 
yhteiskunnan päättämät rajoitukset ja suositukset. Pitäkää yhteyttä hallituksen 

jäseniin ja antakaa ideoita toimintamme järjestämiseen ja kehittämiseen. 
 

Sukukirjamme kertoo Vaittisten suvun menneistä vaikeistakin vaiheista. Kyllä 

tästä koronastakin selvitään. Meillä on nyt oltava maltillinen elämänmalli ja 
vahva myönteinen tulevaisuudenusko. 
 

Näillä ajatuksilla kaunista kesää toivotellen ja yhteistä tapaamista odotellen! 
 

Pauli Vaittinen 

Vaittisten sukuseuran puheenjohtaja 

 

 

Vaittisten sukuseura ry:n toimintasuunnitelma 

vuosiksi 2020–2021 

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 2020 
järjestetään sukukokous Lahdessa, ja vuonna 2021 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 edelleen 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 
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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 2020 ja 2021 

toiminnan suunnittelua ja toteutusta varten odotetaan jäsenkunnan toiveita, 

aloitteita ja aktiivisuutta. 

 

Lahti myös karjalaisten kaupunki 
 

Talvisodan aikana ja rauhanteon jälkeen 1940 Suomessa evakkoon lähti 

Karjalasta yhteensä noin 410 000 henkeä. Heistä 280 000 palasi jatkosodan 
aikana takaisin Karjalaan. Viipurin väestöstä palasi yksi kolmannes. Palanneet 

joutuivat uudestaan evakkoon 1944. Vuonna 1945 Suomen uusien rajojen sisällä 

oli 422 600 ihmistä, joiden koti oli jäänyt Neuvostoliiton puolelle. Heistä 406 

000 oli karjalaisia ja loput Petsamon, Sallan, Kuusamon ja Porkkalan evakoita. 
 

Talvisodan aikana Lahden ympäristöön sijoitettiin erityisesti kivennapalaisia ja 
Lahdessa evakoille jaettiin esimerkiksi Mukkulan kartanon maita. Evakoista 

kaksi kolmasosaa oli maanviljelijäväestöä, joita asutustoiminta koski. Sotaa 

pakoon lähteneet kaupunkien ja taajamien asukkaat sekä tilaton siirtoväki saivat 
etsiä itse paikkansa. 
 

Lahdessa kerrotaan tarinaa, että kaupunginjohtaja Uuno Takki kävi talvisodan 

lopulla itse aktiivisesti houkuttelemassa rautatieasemalla ohikulkevaa karjalaista 

siirtoväkeä kaupunkiin. Tämä ja muut ponnistelut tuottivatkin tulosta, niin että 

välirauhan aikana noin 6000 evakkoa päätti sijoittua Lahteen. 
 



5 
 
Jatkosodan aikana monet karjalaiset halusivat kuitenkin muuttaa takaisin kotiin, 
ja myös valtio heitä siihen myös kannusti. Karjalan pellot ja talous haluttiin taas 

tuottaviksi. 
 

Jatkosodan jälkeen 1945 evakkojen asuinalueet määriteltiin uudelleen maan- 

hankintalailla. Evakkoja ei sijoitettu enää samoille paikkakunnille kuin talvi- 
sodan jälkeen. Lahden seudulle tuli evakkoja Äyräpäästä. Kivennapalaiset 

sijoitettiin nyt Kangasalaan ja Pälkäneelle. Lahden seudulle jäi myös 

kivennapalaisia, jotka eivät välillä palanneet Karjalaan. Mäntsälään ja 

Orimattilaan sijoitettiin kirvulaisia. Antreasta mentiin Hausjärvelle, Lopelle ja 
Riihimäelle. Tavoitteena oli sijoittaa saman kunnan asukkaat tietyille alueille ja 

saman kylän asukkaat mahdollisimman lähekkäin. Oli hyvä, että lähellä oli 

tuttuja ja sukulaisia. Se sujuvoitti kotiutumista. 
 

Sotien päätyttyä Lahti oli edelleen aktiivinen siirtoväen houkuttelemisessa. 
Lahteen muuttikin 40-luvun lopulla noin 2000 karjalaista lisää. Lahteen 

asettunut iso karjalaisväestö, Karjalasta muuttaneet yritykset, yhteisöt, ja koulut 

houkuttelivat kaupunkiin vielä pitkään sotien jälkeenkin lisää siirtoväkeä. 
Karjalaisten määrä kasvoi aina 1960-luvun alkuun asti, jolloin se oli 

suurimmillaan noin 10.000 henkilöä. 
 

Valtaosa Lahteen muuttaneesta siirtoväestä tuli Viipurista ja Viipurin 

maalaiskunnasta. Evakkoja saapui myös Käkisalmesta, Sortavalasta, Sortavalan 

maalaiskunnasta, Terijoelta, Kivennavalta, Koivistosta, Äyräpäästä, Vahvialasta 
ja Salmista. 
 

Karjalaiset siirtolaiset ovat antaneet Lahdelle ja sen talousalueelle tärkeän 

kehityssykäyksen sodan jälkeisinä vuosina. Karjalasta saapuneita yrityksiä 

olivat muun muassa Kannaksen Puku Oy, Karjalan Kukka Oy, Karjalan Kumi 
Oy, Karjalan Väri Oy, Koiviston Auto Oy, Oy Strarckjohann & Co Ab, 

Torkkelin Paperi Oy, Viipurin Puku Oy ja kauppias Erkki Kääpä. Näistä suurin 

oli rautakauppa Starckjohann, joka tosin harkitsi vakavasti muitakin 

sijoituspaikkoja. 
 

Karjalaiset paransivat myös Lahden terveyspalveluja. Viipurin Diakonissalaitos 
muutti Lahteen talvisodan päätyttyä. Sille valmistui kaupungin avustuksella 

oma sairaalarakennus vuonna 1950. Viipurissa sijainnut sotilassairaala n:o 8 

siirrettiin sodan aikana Lahteen. Sotavuosina siellä hoidettiin myös siviilipo- 
tilaita. Sodan jälkeen sairaala jäi Lahteen ja sai nimen Keskussotilassairaala 2. 
  

Viipurin hovioikeus oli välirauhan aikana hetken Lahdessa. Kaupunki yritti 

saada sen jäämään ja esitti hovioikeuden toimialueen rajojen tarkistusta. 

Hovioikeus siirtyi kuitenkin Kuopioon vuonna 1945 ja sen nimeksi tuli Itä-

Suomen hovioikeus. 
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Myös koulutuksen puolella Lahti sai jatkaa viipurilaisia perinteitä. Lahden 
kauppaoppilaitos ja ammattikoulu saivat tukevan perustan Viipurin 

oppilaitoksista siirretyistä opetuskalustosta ja viipurilaisista opettajista. Viipurin 

musiikkiopiston siirtyminen Lahteen oli kaupungin musiikkielämälle merkittävä 
tapahtuma. Felix Krohnin johdolla siitä tuli lahtelaisen musiikkielämän tärkeä 

keskus. Kulttuurielämää rikastuttivat lisäksi Viipurin taidemuseosta ja Viipurin 

historiallisesta museosta Lahteen siirretyt kokoelmat. 
 

Karjalaiset saivat myös aikaan uutta eloa lahtelaisessa yhdistys- ja 

järjestöelämässä. He perustivat alkuun paljon omia yhdistyksiään, joista osa 
sulautui vähitellen paikallisiin seuroihin. Tunnetuin Lahteen siirtyneistä 

urheiluseuroista oli Viipurin Reipas. Viipurilaiset urheiluseurat saivat Lahdessa 

hyvän vastaanoton. Urheiluelämän vilkastuminen oli monen mieleen ja 
kaupunkiin saatiin paljon uutta asiantuntemusta eri lajeista. 
 

Karjalaiset lähtivät aktiivisesti mukaan myös paikkakunnan 

kunnallispolitiikkaan. Tulijoilla oli motivaatio ja halu päästä vaikuttamaan 

uuden asuinkunnan päätöksentekoon. 
 

Vaittisten sukuseuran jäseniä asuu eri puolilla Päijät-Hämettä toistakymmentä. 

Enemmistö heistä on Lahdessa. Osa on ”evakkomatkalaisia” ja osa on 
muuttanut maakuntaan myöhemmin. 
 

Vaikka vuodet ovat vierineet ja Karjalasta saapuneet siirtolaiset ovat kotiutunet 

ja sulautuneet hämäläisten keskuuteen, karjalaisuus näkyy ja kuuluu 

kaupungissa edelleen. Selkeimmin sen ehkä aistii Lahden 
kuukausimarkkinoilla, jotka ovat edelleen yllättävän vilkkaat. Jotenkin tuo 

markkinatapahtuma vastaa mielikuvaa entisajan viipurilaisista markkinoista 

rinkeleineen, vaikka niitä kuuluja Vaittisten rinkeleitä ei olekaan enää 
Lahdenkaan torilla tarjolla. 
 

Lahden identiteettiin vaikuttaa vielä edelleen karjalaisuus. Seuraavan suku- 
tapaamisen aikana voimme miettiä ja keskustella, kuinka paljon meissä itse 

kussakin on karjalaisuutta. Suvun tunnetut juurethan ovat nykyisellä tiedolla 

vahvasti Karjalan kannaksella ja Etelä-Karjalan Ruokolahdella. Toisaalta 
kehittyvä DNA-sukututkimus voi myös siirtää suvun varhaisimpia juuria Länsi-

Suomeen, riippuu tietysti siitä, kuinka pitkälle ajassa taaksepäin halutaan 

mennä. Karjalaisuus kuitenkin lienee eri muodoissaan yhä tärkeä osa Vaittisten 
sukua ja sukuseuraa, vaikka me nykypolvet olemmekin jo ankkuroituneet eri 

puolille Suomea, onhan seuran tunnuksiinkin valittu Karjalan värit. 
 

Raimo Ranta  
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Muistutus vuoden 2020 jäsenmaksusta 
 

Jäsenmaksujen eräpäivä oli 6.3.2020  
Tämän tiedotteen välissä on sukuseuran jäsenmaksun pankkisiirtolomake niillä  

jotka eivät ole vielä maksaneet (15.5.2020) tämän vuoden jäsenmaksua. 
 

Muista viitenumero. 
 

Jäsenmaksu on vain 10 euroa / henkilö, alle 18-vuotiailta lapsilta 5 euroa tai 20 

euroa/perhe (vanhemmat ja alle 18-vuoriaat lapset). 
 

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@telemail.fi 

  
Kopperin kotisivuilta http://www.telemail.fi/~ahtikopp/  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/~ahtikopp/
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 2 kpl. 

Tilaukset jäsenrekisterin hoitajalta Ritva Vaittiselta.  

 
Hintoihin lisäksi todelliset postikulut. 

 

 

Sukuseuran toimihenkilöt 

 

Pauli Vaittinen, puheenjohtaja Venemestarinkuja 1 

044 988 2052   83700 POLVIJÄRVI 

vaittipauli@gmail.com  

Jouni Vaittinen, varapuheenjohtaja Laaksolahdentie 11 L 

050 5332 987   02730 ESPOO 

jouni.vaittinen@saunalahti.fi  

Pirjo Vaittinen, hallituksen sihteeri Nurmenkuja 4 

040 770 8072   33820 TAMPERE 

pirjo.helena.vaittinen@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@netti.fi  


