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Hyvät Vaittisten sukuseuran jäsenet! 

Vaittisten sukuseuran hallitus on kokouksessaan 23.1.2021 
täsmentänyt kesästä 2020 siirretyn vuosikokouksen ajan ja paikan. 
Vaittisten sukuseura ry:n vuosikokous pidetään 24.–25.7.2021 
Lahden seudulla Hollolassa Siikaniemen kurssikeskuksessa. 
Perustelut vuosikokouksen siirrolle on esitetty viime vuonna 
lähetetyissä tiedotteissa. Vuosikokouksen varsinainen kokouskutsu ja 
vuosikokouksessa käsiteltävät asiakirjat sekä tarkemmat tiedot 
sukutapaamisen ohjelmasta ja majoittumisesta postitetaan jäsenille 
toukokuussa 2021.  

Toivomme runsasta osanottoa vuosikokoukseen ja sukutapaamiseen. 
Uskomme monen meistä sukuseuramme jäsenistä kaipaavan tuttujen 
tapaamista ja yhdessäoloa. Aikamme vaatii yhteisöllisyyden 
vahvistamista ja tähän pyrimme myös tulevan kesän tapahtumalla. 

Vuosikokouksessa käsitellään vuosien 2018–20 tilinpäätökset ja 
toimintakertomukset sekä hyväksytään tulevalle ajalle 
toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio. Toimintasuunnitelman 
yhteydessä keskustellaan sukukirjan tarkistamisesta ja 
täydentämisestä. Kokouksessa tehdään myös sääntöjen määräämät 
henkilövalinnat. Lisäksi vuosikokouksessa käsitellään sääntömuutos, 
jossa säilytetään sukukokouksen pitäminen jatkossakin kahden 
vuoden välein ja täydennetään kokouskutsuun ja kokoukseen 
osallistumiseen liittyviä menettelytapoja.  

Kokouksen järjestämisessä on huomioitava heinäkuun lopun 
koronatilanne ja siihen liittyvät mahdolliset rajoitukset, viranomaisten 
määräykset ja ohjeet. 

Polvijärvellä 3.2.2021 
Vaittisten sukuseuran hallitus  
Pauli Vaittinen pj. Pirjo Vaittinen siht. Jouni Vaittinen varapj.  
Timo Vaittinen, Irja Kettunen 
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Sukuseuran vuosikokous 24.-25.7.2021 Siikaniemen 

kurssikeskuksessa, Siikaniementie 210, 16730 Kutajärvi. 

Siikaniemen kurssikeskus sijaitsee Hollolassa, Vesijärven rannalla 

luonnon helmassa, keskellä hämäläistä maalaismaisemaa. Matkaa 

Lahden keskustasta on 16 km, ja yhteydet valtaväylille ovat hyvät. 

Kokoontumisemme toteutuu ympäristössä, jossa on tilaa ja väljyyttä 

liikkua ja viettää aikaa turvallisesti. Kurssikeskus noudattaa tarkalleen 

kulloinkin voimassa olevia kokoontumisrajoituksia ja muita 

viranomaisten turvaohjeita mm. ennakoimalla ja minimoimalla eri 

ryhmien kohtaamiset yhteisissä tiloissa. Ryhmät oleskelevat eri 

tiloissa (meidän käytössämme on päärakennus), ruoka-ajat on 

porrastettu ja siivousta tehostettu niin, että turvallisuus säilyy. 

Jos hyvin käy, niin heinäkuun lopulla elämme toivottavasti lähes 

normaalia elämää.  

 

Lisätietoa https://siikaniemi.fi 
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Vuosikokouksen alustava ohjelma ja aikataulu: 

Lauantai 24.7 

- Klo 13.30 kokoontuminen yhteisille aloituskahveille suolaisen 

ja makean kera, sukuseura tarjoaa. Tuttujen tapaamista ja 

kuulumisten vaihtoa. 

- Klo 14.30 alkaen Vaittisten sukuseuran sääntömääräinen 

vuosikokous. Kokouskutsu ja kokouksen ennakkomateriaali 

toimitetaan osallistujille seuraavassa tiedotteessa, ja se on 

nähtävillä myös sukuseuran kotisivuilla lähempänä 

kokousajankohtaa. 

Kokouksen jälkeen vapaamuotoista seurustelua ja ilonpitoa! 

- Klo 18 alkaen omakustanteinen kahden ruokalajin päivällinen. 

Myös rantasaunat lämpimänä aina klo 23 asti. Seurustelu 

jatkuu saunonnan, uinnin ja makkaranpaiston merkeissä. 

Sunnuntai 25.7. 

Majoittujien aamiainen, omaa ohjelmaa ja kotiinlähtö. 

Tulkaa kaikki mukaan perheittäin ja sukukunnittain tapaamaan tuttuja 

ja hankkimaan uusia ystäviä iloisen yhdessäolon merkeissä, vanhoja 

sattumuksia muistellen ja uusia elämyksiä kohti kurkottaen! Meissä 

Vaittisissa on yhteistä, yli sukupolvien ja sukurajojen kantavaa 

joukkovoimaa selättää nykyiset haasteet ja ponnistella kohti parempia 

aikoja! 

Tarkempi aikataulu ja ohjelma sekä ruokailu- ja majoittumistiedot ja 

muu info seuraavassa tiedotteessa. Osallistujat maksavat omat 

majoitus- ja ruokailukulut, sukuseura vastaa muusta.  
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Tänä vuonna kutsumme mukaan erityisesti Lahden seudulla ja 

Päijät-Hämeessä asuvia Vaittisia! Levittäkää keskuudessanne sanaa 

sukuseurasta ja sukutapaamisesta myös niille Vaittisille ja Vaittisista 

polveutuville, jotka eivät (vielä) ole sukuseuran jäseniä! 

Kokouksen yhteydessä voi liittyä seuran jäseneksi. Nähtävänä ja 

ostettavana on myös Vaittisten oma ”Kuka kukin on” -hakuteos; upea, 

laaja ja perusteellinen kaksiosainen sukukirja. Myös muita sukuseuran 

tuotteita saatavilla.  

Kokouksen ja sukutapaamisen ohjelmasta pyydetään ehdotuksia 

hallituksen jäsenille, joiden yhteystiedot ovat tiedotteen takasivulla. 

Olisi hauskaa ja ylentävää, jos kokouksessa tai muun yhdessäolon 

aikana käytettäisiin puheenvuoroja, joissa kuultaisiin tarinoita eri 

paikkakuntien tai sukuhaarojen Vaittisen menneistä vaiheista ja 

nykyisestä elämänmenosta. Tyylilaji ja esitystapa on vapaa: laula, 

lausu, kerro kasku tai suolla sutkaus – kaikki käy, kunhan jotenkin 

liittyy Vaittisiin. 

 

Kaikki Suomen Vaittiset, 

olette enemmän kuin tervetulleita! 

 

PS: Siikaniemeen voi majoittua jo perjantaina 23.7. edullisella 

sukukokouksen majoittumishinnalla. Tällöin on mahdollista esim. 

omien sukulaisten ”serkkutapaaminen ” tai samakyläisten Vaittisten 

”tuuletuslento” ennen varsinaista sukukokousta. 
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Tunnetko taiteilijan? 

 

 
Yllä oleva taulu osuin viime kesänä silmiini paikassa, jossa usein vietämme 
kesälomaa. Signeeraus V. Vaittinen -72. Tietoa taulun alkuperästä ja 
kulkeutumisesta mökille en saanut, mutta ehkä joku tunnistaa siinä oman tai 
sukulaisensa kädenjäljen. Teoksen mitat: näkyvä kuvapinta 14 x 20 cm, 
passepartout ja kehys mukaan luettuna 22 x 32 cm. Kuvataiteita 
tuntemattomana työtapa on minulle vieras, mutta jonkinlainen painotyö lie 
kyseessä. 
Jos sinulla on valaistusta asiaan, voit laittaa viestiä osoitteeseen 
irja.kettunen(ät)@pkmo.fi, 
tai jättää soittopyynnön tekstiviestillä, numero s. 8.  
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Vuoden 2021 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-
vuotiaat lapset). 
 

Jäsenmaksujen eräpäivä on 12.3.2021     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 32 kappaletta. 
Kirjoja saa Pirjolta, Timolta, Jounilta ja Ahdilta 
 
Pöytästandaari (samanlainen kuin etusivulla) 
Hinta 40 euroa, myytävänä 33 kpl. 
 
Isännänviiri  
Koko on 50x400cm (vain yhtä kokoa), lippukangas 155g 
Isännänviiri maksaa 60,00 euroa, myytävänä 1 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  


