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Vaittisten sukuseura ry:n hallituksella on ilo toivottaa sukuseuran 

jäsenet tervetulleiksi viime vuodelta siirrettyyn sääntömääräiseen 

vuosikokoukseen ja sen yhteydessä järjestettävään sukutapaamiseen 

Siikaniemen kurssikeskuksessa Hollolassa 24.–25.7.2021.  

Olemme koronavirusepidemian ja sen aiheuttamien rajoitusten vuoksi 

joutuneet tekemään päätöksiä kokouksen siirtämisestä ja pohtimaan 

väliaikaisen lain mukaisia etäosallistumisen mahdollistavien 

kokousjärjestelyjen käyttöä monen kertaan ja perustelleet kaikkien 

hallituksen kokousten kulloinkin saatavilla olleeseen tietoon 

perustuneelle päätöksenteolle jäsenistölle lähetetyissä tiedotteissa. 

Olemme tyytyväisiä, että siirsimme yleiskokousta kokonaisella vuodella, 

koska nyt näyttää siltä, että voimme toivoa poikkeuksellisen tilanteen 

olevan heinäkuun lopussa siinä määrin ohi, että sukuseuran kokoukseen 

osallistuvien jäsenten on mahdollista tavata henkilökohtaisesti.  

Tämän tiedotteen keskeisen sisällön muodostavat vuosikokouksen 

kokouskutsu ja kokoukseen liittyvät asiakirjat, tiedot sukutapaamisen 

ohjelmasta, aikataulusta ja siihen liittyvistä ohjeista ja järjestelyistä sekä 

kokoukseen ilmoittautumisia koskevat ohjeet.  

Toivomme kaikkien halukkaiden Vaittisten sukuseuran jäsenten 

osallistuvan perheineen kesän 2021 sukutapaamisen. Toivomme, että 

rokotukset ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti eivätkä kokouksen ja 

muun yhteisen ohjelman suhteen mahdollisesti tarvittavat järjestelyt, 

rajoitukset ja suositukset haittaa yhdistyksen toimintaan osallistumista!  

Tervetuloa! 

 

Vaittisen sukuseuran hallituksen kokouksessa Joensuussa 17.3.2021 

Pauli Vaittinen pj. Pirjo Vaittinen siht. Jouni Vaittinen Irja Kettunen Timo Vaittinen 
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Kokouskutsu 

Vaittisten sukuseura ry:n vuosikokous pidetään  

lauantaina 24.7.2021 klo 15.00.  
Kokouspaikkana on Siikaniemen kurssikeskus Hollolassa 

Osoite: Siikaniementie 210, 16730 Kutajärvi 
 

Tervetuloa ! 

 

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.–31.12.2018,  

 1.1.– 31.12.2019 ja 1.1.–31.12.2020 
 

6.  Esitetään toimintakertomukset vuosilta 2018, 2019 ja 2020 
 

7. Esitetään toiminnantarkastajien lausunto vuosilta  

 2018, 2019 ja 2020 
 

8.  Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden 

myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 
Hallitus esittää vuosikokoukselle, että vuosien 2018, 2019 ja 2020 

ylijäämä/alijäämä kirjataan yhdistyksen omaan vapaaseen pääomaan. 

- Vahvistetaan tilinpäätös 

- Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille 

vastuuvelvollisille tilikausilta 2018–2020 
 

9. Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuosille 2021–2023 
 

10. Vahvistetaan tulo- ja menoarvio vuosille 2021–2023 
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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 jäsenmaksujen suuruudesta vuosille 2020–2023 
- Hallitus ehdottaa, että liittymismaksua ei peritä. 

- Hallitus ehdottaa jäsenmaksuksi 10 euroa aikuisilta, 5 euroa lapsilta 

(alle 18 vuotta) ja 20 euron perhemaksua (vanhemmat ja alle 18-

vuotiaat lapset). 

- Hallitus ehdottaa, että kannattajajäsenten maksu on vapaa mutta 

vähintään 10 euroa. 
 

13. Hallitus vuonna 2021 
Vuosikokous päättää koronavirusepidemiatilanteesta johtuen hyväksyä 

järjestelyn, että vuonna 2018 vuosiksi 2019–2020 valittu hallitus toimii 

nykyisessä kokoonpanossaan vuoden 2021 loppuun saakka. Perusteluna 

on, että vuosikokouksen on syytä hyväksyä tämän vuoden 

poikkeuksellinen menettely, koska hallituksella ei ole toimivaltaa yli 

vuosikokouksen. 
 

14. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet ajalle 

1.1.2022–31.12.2023 
Erovuorossa ovat hallituksen puheenjohtaja Pauli Vaittinen, Polvijärvi ja 

varsinaiset jäsenet Irja Kettunen, Myllykoski ja Timo Vaittinen, Joensuu 

sekä varajäsenet Laura Lehkonen, Kuopio ja Heikki Vaittinen, Kotka. 
 

15. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi 

varatoiminnantarkastajaa vuosille 2021–2022 
 

16. Sukuseuran sääntöjen muuttaminen 
Päätetään sukuseuran sääntöjen muutoksista, kohdat 2, 9 ja 10. 

Sääntömuutokset kokouskutsun liitteenä. 
 

17. Keskustellaan vuoden 2022 sukuseuran matkasta ja vuoden 2023 

vuosikokouksesta 
 

18. Muut mahdollisesi esille tulevat asiat 
 

19. Kokouksen päätös 
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Tilinpäätökset 2018–2020 
 

TULOT: 2018 2019 2020 

Jäsenmaksut 3.685,00 3.230,00 3.340,51 

Pankin palvelumaksujen palautus 0,00 0,00 2,08 

Sukukirjojen myynti postikuluineen 901,90 253,40 273,40 

Sukuviirien myynti postikuluineen 0,00 0,00 131,40 

Pöytästandaarien myynti postikuluineen 0,00 0,00 173,40 

Talletuskorko 1,77 0,00 0,00 

Sukukokouksen maksut 1.680,00 0,00 0,00 

Tulot yhteensä 6.268,67  3.483,40 3.920,79 
 

MENOT: 2018 2019 2020 

Pankin palvelumaksu ja lähdevero 57,69 113,36 54,89 

Nettisivujen ylläpito 426,00 0,00 395,25 

Muistamiset toimihenkilöt ym. postikuluineen 0,00 119,50 159,70 

Tiedotekulut postikuluineen 894,30 1.561,32 2046,75 

Kokous- ja toimistokulut 1.913,45 1.399,95 1573,12 

Postimaksut myydyistä tuotteista 19,90 11,40 36,20 

Menot yhteensä   5.904,89 3.205,53 4.265,91 
 

Tilikauden tulos 363,78 277,87 -345,12 
 

Saldo    1.1. 4.825,24 5.189,02 5.441,79 

Saldo 31.12.   5.189,02 5.441,79 5.110,07 

 

TASE 
 

VASTAAVAA 

Raha ja pankkisaamiset 5.189,02 5.441,79 5.110,07 

siirtosaamiset 0,00 40,00 0,00 

Vastaavaa yhteensä.   5.189,02 5.481,79 5.110,07 
 

VASTATTAVAA 

Edellisten tilikausien voitto (tappio) 4.825,24 5.189,02 5.441,79 

Tilikauden voitto (tappio) 363,78 277,87 -345,12 

siirtovelka 0,00 14,90 13,40 

Vastattavaa yhteensä    5.189,02 5.481,79 5.110,07 
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Toimintakertomus vuodelta 2018 

Toiminta 
 

Sukuseuran on jatkanut toimintaansa suvun vaiheiden ja historian selvittämiksi 

keräämällä sukua koskevaa tietoutta ja saattamalla sitä jäsenten tietoon.  
 

Vuoden 2018 sukujuhla ja vuosikokous pidettiin 7.7.2018 Kotkassa Kotkan pursiseuran 

ravintola Meriniemen kokoustilassa. Paikalla oli 39 osanottajaa. 

Vuosikokouksen jälkeen oli merellinen kolmen tunnin laivaristeily Kotkan saaristossa. 

Laivaristeilylle osallistui 31 henkilöä. 
 

Sukuseuralle laadittiin seloste henkilötietojen käsittelytoimista ja se hyväksyttiin 

hallituksen kokouksessa 17.11.2018 
 

DNA-tutkimusta on edistetty. 14.1.2018 sukututkija Ahti Kopperi toimitti sukuseuralle 

selostuksen DNA-tutkimuksen tuloksista. 
 

Sukuseuran tuotteita myytiin vuoden aikana seuraavasti, sukukirjoja 8 kpl, standaareja 0 

kpl ja sukuviirejä 0 kpl. 31.12.2018 varastossa oli sukukirjoja 39 kpl, standaareja 37kpl 

ja sukuviirejä 4kpl. 

 

Tiedotustoiminta 
 

Tiedotusta on hoidettu lähettämällä postin välityksellä Vaittisten jäsentiedotetta. Se 

ilmestyi vuonna 2018 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 31.12.2018 406 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 17 jäsenellä. Uusia jäseniä tuli 17, erosi 13, erotettiin 

20 ja 1 jäsen nukkui pois.  

 

http://www.vaittistensukuseura.fi/
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Kunniajäsenyydet 
 

Kunniapuheenjohtaja: Ari Vaittinen Rääkkylästä.  

Kunniajäsen: Kari Vaittinen Joensuusta ja Keijo Vaittinen Nurmeksesta.  

 

Talous  
 

Tilinpäätöksen mukaan tilikauden ylijäämäksi muodostui vuonna 2018 363,78 €. 

Hallitus esittää vuosikokoukselle, että ylijäämä/alijäämä kirjataan yhdistyksen omaan 

vapaaseen pääomaan.  

 

Vuosikokous 2018  
 

Vuosikokous pidettiin lauantaina 7.7.2018 Kotkassa ravintola Meriniemessä. 

Kokouksen alussa Pidettiin hiljainen hetki 7.8.2017 103-vuotiaana kuolleen suvun 

vanhimman Arvi Vaittisen muistolle ja laulettiin Kymenlaakson laulu. 
 

Sukuseuran hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Pauli Vaittinen Polvijärveltä. 

Hallituksen jäseniksi valittiin Pirjo Vaittinen Tampereelta, Jouni Vaittinen Espoosta, 

Timo Vaittinen Joensuusta ja Irja Kettunen Myllykoskelta. Varajäseniksi valittiin 

Heikki Vaittinen Kotkasta ja Laura Lehkonen Kuopiosta. Toiminnantarkastajiksi 

valittiin Risto Vaittinen ja Riitta Vaittinen. 

Uuden hallituksen toimikausi alkaa 1.1.2019 ja loppuu 31.12.2020. 

 

Hallitus 1.1.2018–31.12.2018 
 

Sukuseuran hallituksen 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 2018 4 kertaa ja lisäksi yhteyttä on pidetty 

sähköpostilla ja puhelimitse. 

 

Joensuussa 19.10.2019 

Vaittisten sukuseura ry:n hallitus  
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Toimintakertomus vuodelta 2019 

 

Toiminta 
 

Sukuseuran on jatkanut toimintaansa suvun vaiheiden ja historian selvittämiksi 

keräämällä sukua koskevaa tietoutta ja saattamalla sitä jäsenten tietoon.  
 

Vuoden 2019 Vaittisten sukumatka tehtiin Viipuriin 18.—20.7.2019, matkalle osallistui 

29 sukuseuran jäsentä. 
 

Sukuseura muisti onnittelukortilla 70-, 80-, 90- ja 100-vuotta täyttäneitä jäseniään. 
 

Sukuseura järjesti onnittelukortin suunnittelukilpailun, johon ei tullut yhtään 

kuvaehdotusta jonka johdosta hallitus päätti jatkaa kilpailua 30.4.2020 asti. 
 

Tietosuojaseloste päivitettiin ja hyväksyttiin Vaittisten sukuseura ry:n hallituksen 

kokouksessa 19.1.2019. 
 

Sukuseuran tuotteita myytiin vuoden aikana seuraavasti, sukukirjoja 2 kpl, standaareja 0 

kpl ja sukuviirejä 0 kpl. 31.12.2019 varastossa oli sukukirjoja 37 kpl, standaareja 37kpl 

ja sukuviirejä 4kpl. 

 

Tiedotustoiminta 
 

Tiedotusta on hoidettu lähettämällä postin välityksellä Vaittisten jäsentiedotetta.  

Se ilmestyi vuonna 2019 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 31.12.2019 400 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 6 jäsenellä. Uusia jäseniä tuli 14, erosi 2, nukkui pois 

1 ja erotettiin 17.  

 

 

http://www.vaittistensukuseura.fi/
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Kunniajäsenyydet 
 

Kunniapuheenjohtaja: Ari Vaittinen Rääkkylästä.  

Kunniajäsen: Kari Vaittinen Joensuusta ja Keijo Vaittinen Nurmeksesta.  

 

Talous  
 

Tilinpäätöksen mukaan tilikauden ylijäämäksi muodostui vuonna 2019 277,87 €. 

Hallitus esittää vuosikokoukselle, että ylijäämä/alijäämä kirjataan yhdistyksen omaan 

vapaaseen pääomaan.  

 

Toiminnantarkastajat  
 

Vuonna 2019 sukuseuran toiminnantarkastajina ovat toimineet Riitta Vaittinen ja Risto 

Vaittinen Porvoosta ja varatoiminnantarkastajina ovat toimineet Kari Vaittinen ja 

Pirkko Vaittinen Joensuusta. 

 

Hallitus 1.1.2019–31.12.2019 
 

Sukuseuran hallituksen 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 Heikki Vaittinen 

Kotkasta (Ruokolahti) 
 

Hallitus on valinnut keskuudestaan varapuheenjohtajaksi Jouni Vaittisen ja sihteeriksi 

Pirjo Vaittisen ja kutsunut kirjanpitäjäksi Ritva Vaittisen. 
 

Hallitus on kokoontunut vuonna 2019 2 kertaa ja lisäksi yhteyttä on pidetty 

sähköpostilla ja puhelimitse. 

 

Lahdessa 18.1.2020 

Vaittisten sukuseura ry:n hallitus 
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Toimintakertomus vuodelta 2020 

Toiminta 
 

Sukuseuran on jatkanut toimintaansa suvun vaiheiden ja historian selvittämiksi 

keräämällä sukua koskevaa tietoutta ja saattamalla sitä jäsenten tietoon.  
 

Koronavirustilanne rajoitti sukuseuran toimintaa. Vuoden 2020 sukujuhla ja 

vuosikokous suunniteltiin pidettäväksi 27.7.2020 Siikaniemen kurssikeskuksessa, mutta 

koronaepidemian takia kokousta ja sukujuhlaa ei voitu pitää.  
 

Sukuseura muisti onnittelukortilla 70-, 80-, 90- ja 100-vuotta täyttäneitä jäseniään. 
 

Sukuseura jatkoi onnittelukortin suunnittelukilpailua, johon ei nytkään tullut yhtään 

kuvaehdotusta. 
 

Sukuseuran tuotteita myytiin vuoden aikana seuraavasti, sukukirjoja 2 kpl, standaareja 4 

kpl ja sukuviirejä 2 kpl. 31.12.2020 varastossa oli sukukirjoja 35 kpl, standaareja 33 kpl 

ja sukuviirejä 1 kpl. 

 

Tiedotustoiminta 
 

Tiedotusta on hoidettu lähettämällä postin välityksellä Vaittisten jäsentiedotetta. Se 

ilmestyi vuonna 2020 3 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 31.12.2020 389 jäsentä. 
 

Jäsenmaksu on ollut 10 euroa aikuisilta, 5 euroa lapsilta (alle 18-vuotta) ja perhemaksu 

20 euroa (vanhemmat ja alle 18-vuotiaat lapset).  
 

Jäsenmäärä pieneni vuoden aikana 11 jäsenellä. Uusia jäseniä tuli 10, erosi 16, nukkui 

pois 3. 

 

Kunniajäsenyydet 
 

Kunniapuheenjohtaja:   Ari Vaittinen Rääkkylästä.  

Kunniajäsen: Kari Vaittinen Joensuusta ja Keijo Vaittinen Nurmeksesta.  

 

http://www.vaittistensukuseura.fi/
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Talous  
 

Tilinpäätöksen mukaan tilikauden alijäämäksi muodostui vuonna 2020 345.12 €. 
 

Hallitus esittää vuosikokoukselle, että alijäämä kirjataan yhdistyksen omaan vapaaseen 

pääomaan.  

 

Toiminnantarkastajat  
 

Vuonna 2020 sukuseuran toiminnantarkastajina ovat toimineet Riitta Vaittinen ja Risto 

Vaittinen Porvoosta ja varatoiminnantarkastajina ovat toimineet Kari Vaittinen ja 

Pirkko Vaittinen Joensuusta. 

 

Hallitus 1.1.2020–31.12.2020 

Sukuseuran hallituksen 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 Heikki Vaittinen 

Kotkasta (Ruokolahti) 
 

Hallitus on valinnut keskuudestaan varapuheenjohtajaksi Jouni Vaittisen ja sihteeriksi 

Pirjo Vaittisen ja kutsunut kirjanpitäjäksi Ritva Vaittisen. 
 

Hallitus on kokoontunut vuonna 2020 3 kertaa ja lisäksi yhteyttä on pidetty 

sähköpostilla ja puhelimitse. 

 

 

Lahdessa 23.1.2021 

Vaittisten sukuseura ry:n hallitus 
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Vaittisten sukuseura ry:n 

toimintasuunnitelma vuosiksi 2021–2023 
 

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 2021 järjestetään sukukokous Lahden seudulla, ja vuonna 2022 

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 kuolleilla. Eri sukuhaarojen tutkimusta jatketaan perinteisin 

historiallisiin dokumentteihin perustuvin menetelmin. Sukututkimusta on tehty 

pienimuotoisesti myös DNA-tutkimuksena. 
 

Hallitus esittää, että vuosikokous antaa hallitukselle luvan lähteä valmistelemaan 

sukukirjan lisäosaa Jääsken-Antrean Vaittien ja Vaittisten osuudesta. Samassa 

yhteydessä voidaan täydentää sukukirjan tietoja sen valmistumisen jälkeen kuolleiden 

tiedoilla. Sukukirjan lisäosaan voidaan sisällyttää myös selonteko ja kirjoitus DNA-

tutkimuksista. Kirjahanke toteutetaan vain siinä tapauksessa, että kirjalla on riittävästi 

ostajia. 
 

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 2021 - 2023 toiminnan suunnittelua ja toteutusta varten 

odotetaan jäsenkunnan toiveita, aloitteita ja aktiivisuutta.   
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Tulo- ja menoarvio vuosille 2021–2023 

 

TULOT: 2020* 2021 2022 2023 

Jäsenmaksut 3.340,51 3.400,00 3.400,00 3.400,00 

Pankin palvelumaksujen palautus 2,08 0,00 0,00 0,00 

Sukukirjojen myynti postikuluineen 273,40 273,40 273,40 273,40 

Viirien myynti postikuluineen 131,40 0,00 0,00 0,00 

Pöytästandaarien myynti postikuluineen173,40 170,00 170,00 170,00 

Korkotulot 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tulot yhteensä 3.920,79 3.843,40 3.843,40 3843,40 

 

MENOT:  2020* 2021 2022 2023 

Pankin palvelumaksut 54,89 40,00 45,00 50,00 

Nettisivujen ylläpito 395,25 0,00 0,00 0,00 

Patentti- ja rekisterihallitus 0,00 100,00 20,00 00,00 

Muistamiset postikuluineen 159,70 160,00 160,00 160,00 

Tiedotekulut (painatus ja postitus) 2.046,75 1.500,00 1.500,00 1.496,40 

Vuosikokouskulut  0,00 1306,40 0,00 1400,00 

Kokous- ja toimistokulut 1.573,12 700,00 700,00 700,00 

Postimaksut myytävistä tuotteista 36,20 37,00 37,00 37,00 

Sukututkimus  0,00 0,00 1381,40 0,00 

Menot yhteensä 4.265,91 3.843,40 3.843,40 3.843,40 

 

* Vuoden 2020 luvut ovat toteutuneet tulot ja menot 

 

 

 

Sääntömuutokset 
 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 
 

UUSI MUOTO: 
 

Sukuseuran tarkoituksena on selvittää Vaittisten suvun vaiheita ja historiaa, vaalia 

suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsenten keskuudessa sekä 

edistää sukututkimusta. 
 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura järjestää yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, 

retkiä ja muita sukuseuran toimintaan liittyviä tilaisuuksia, kerää ja arkistoi sukua 

koskevaa tietoutta ja saattaa sitä jäsenten tietoon sekä harjoittaa julkaisutoimintaa. 
 

Toimintansa tukemiseksi sukuseura voi ottaa vastaan testamentattua tai lahjoitettua 

omaisuutta, perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää keräyksiä ja 
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arpajaisia. Sukuseuran voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä ja 

muuta omaisuutta. 

 

NYKYINEN MUOTO: 
 

Yhdistyksen tarkoituksena on 

Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä 

ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsenten keskuudessa. 
 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 

Järjestää yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita seuran toimintaan liittyviä 

tilaisuuksia. 
 

Keräämään ja arkistoimaan sukua koskevaa tietoutta, sekä saattamaan sitä jäsenten 

tietoon. 
 

Harjoittamaan sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa, sekä pitämään 

luetteloa suvun jäsenistä. 
 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys 

Seura voi ottaa vastaan testamentattua tai lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja 

sekä asianomaisella luvalla järjestää keräyksiä ja arpajaisia. Seura voi myös omistaa 

toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä ja muuta omaisuutta. 

 

PERUSTELU: 
 

Esitys ei muuta kohdan 2 sisältöä, mutta se on täsmällisempi, tiiviimpi ja kieleltään sujuvampi. 

 

9. Sukuseuran kokoukset 
 

Sukuseuran vuosikokous pidetään kahden vuoden välein tammikuun ja lokakuun 

välisenä aikana parillisina vuosina hallituksen määräämänä ajankohtana tammi - 

lokakuun välisenä aikana.  
 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus 

katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen 

äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten 

kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, 

kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. 
 

Sukuseuran kokoukseen voi osallistua myös postitse, tietoliikenneyhteyden tai 

muun teknisen apuvälineen avulla ennen kokousta tai sen aikana.  
 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja 

kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja 

puheoikeus.  
 

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se 

mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan 

yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan 

ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 
 



15 
 
PERUSTELU: 
 

Lisäys on uusi, se perustuu Yhdistyslakiin vuonna 2010 tehtyyn muutokseen, joka on noussut 

esille koronaepidemian vuoksi annettujen poikkeamislakien yhteydessä, ja se noudattaa 

muotoilultaan Patentti- ja rekisterihallituksen sääntömallia. 

 

10. Sukuseuran Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 
 

Hallituksen on kutsuttava sukuseuran yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 

seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostilla. 
 

PERUSTELU: 
 

Sääntömuutoksella tehdään lisäys mahdollisuudesta käyttää sähköpostia kutsumistapana. 

 
Sinisellä = UUSI TEKSTI 

Punaisella = POISTETAAN 

 

 

 

*************** 

 

Sukukokouksen ja -tapaamisen ohjelma 

 
Siikaniemen kurssikeskus 
Siikaniementie 210, 16730 Kutajärvi (Hollola) 

https://siikaniemi.fi/ 

 

Lauantai 24.7.2021  
 

12.00 Ilmoittautuminen ja majoittuminen alkaa päärakennuksen aulassa 

13.30 Alkukahvit ja seurustelua ruokasalissa suolaisen ja makean kera.   

14.45 Sukuseuran tervetuliaispuhe ja sukuviirin nosto 

15.00 vuosikokous juhlasalissa 

 Esityslista ja liitteet sivuilla 3–15 

 

Kokouksen jälkeen jatkuu majoittuminen ja vapaa seurustelu 
 

18.00 Sukupäivällinen etukäteen ilmoittautuneille 

18.00–23.00 illanvietto rantasaunoilla: saunontaa, uintia ja makkaranpaistoa 
 

Sunnuntai 25.7.2021  

8.00–10.00 aamupala kurssikeskuksessa majoittuville. 

Huoneiden luovutus klo 12 mennessä.  

https://siikaniemi.fi/
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Ilmoittautuminen sukukokoukseen 

Pyydämme jokaista kokoukseen osallistuvaa ilmoittautumaan ennakkoon 

sukuseuralle, jotta voimme varata tarpeeksi tarjoilua osallistujille sekä 

yöpymistiloja ja ruokailuja majoittujille. 

Sukukokoukseen voi osallistua vaikkei olekaan sukuseuran jäsen.  

Pyydämme silti ilmoittautumista etukäteen tarjoilujen vuoksi. 

 

Ilmoittautumiset viimeistään 11.6.2021: 

- puhelimitse iltaisin klo 18.00–20.00 välillä, tai 

- sähköpostitse; katso ohjeet jäljempänä tai sukuseuran nettisivuilta 
 

Ei-jäsenet voivat maksaa kokouspaikalla 10 €:n jäsenmaksun ja sen jälkeen 

osallistua täysvaltaisesti sukukokoukseen ja kokoustarjoiluun, tai osallistua 

kokoukseen vailla puhevaltaa ja maksaa vain kokoustarjoilun hinnan 5,50 €. 
 

Sukuseura kustantaa jäsentensä kokoustarjoilut ja iltasaunan makkaroineen. 
 

Kokousilmoittautumisia ottavat vastaan: 
 

Ritva Vaittinen puh. 0500-374 739   vaittinen.ritva[ät]outlook.com   

Irja Kettunen puh. 0400 841 857   irjaelina.kettunen[ät]dnainternet.net  

Jouni Vaittinen puh. 050-5332 987   jouni.vaittinen[ät]saunalahti.fi 
 

 

Majoittuminen ja ruokailut Siikaniemen kurssikeskuksessa 
 

Jokainen osallistuja kustantaa itse majoittumiset ja ruokailunsa. 

Sukuseura hoitaa kaikki varaukset keskitetysti ilmoittautumisten perusteella 

sekä hoitaa laskun.  

Tarjoamme sukukokoukseen osallistuville yöpymistä Siikaniemessä 

2 hengen huoneissa liinavaattein sukukokouspakettina la 24. – su 25.7. 

hintaan 53 €/hlö, sisältäen aamupalan sekä kahden ruokalajin 

sukupäivällisen lisukkeineen ja jälkiruokineen. 

Yöpyminen ilman sukupäivällistä 41 €. 

Paikalle voi halutessaan tulla jo perjantaina ja viipyä tarvittaessa maanantaihin 

asti. 

Lisäyöpymisen (sis. aamupala) hinta on 34 €/yö/hlö. 
 

1hh lisämaksu kertaluontoisesti 20 € koko vierailun ajalta. 
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Kaikki varaukset maksetaan sukuseuran tilille FI87 5153 0420 0496 64 

viimeistään 18.6.2021. 

Jos sukukokous joudutaan perumaan kokousaikaan Päijät-Hämeessä voimassa 

olevien alueellisten koronarajoitusten vuoksi, maksut palautetaan 

täysimääräisenä maksajalle. Muissa asiakaslähtöisissä peruutuksissa 

noudatamme kurssikeskuksen voimassa olevia peruutusehtoja. 

PÄIVÄVIERAAT: 

ilmoittautuminen tarvitaan! 

- Seuran jäsen: sukupäivällinen 12 €. 

- Ei-jäsenet: kokouskahvi 5,50 €, sukupäivällinen 12 €, iltaohjelma 2,50 €;  

kokopäivän paketti 20 € 

Ota rohkeasti yhteyttä ja kysy lisätietoja ilmoittautumisten vastaanottajilta, 

kaikkia yksityiskohtia emme voi sisällyttää tähän lehteen! 

ILMOITTAUTUJAN MUISTILISTA 
 

- montako henkilöä tulee; nimet 

- kenen kanssa majoittuu? 

- haluaako 1 hh, vai voiko majoittua toisen yksin tulevan kanssa? 

- millä aikavälillä yöpyy: pe-la / la-su / su-ma 

- varauksen yhteyshenkilö: toimivat yhteystiedot (puhelin/sähköposti) 

- osallistuuko sukupäivälliselle? 

- jos yöpyy useamman yön, niin varataanko muita aterioita? 

- ruoka-aineallergiat! 

- tuletko julkisilla = tarvitsetko kyytiä Lahdesta / Lahteen? 

 

Sekä sukuseura että Siikaniemen kurssikeskus noudattavat kokousjärjestelyissä 

tarkoin kulloinkin voimassa olevia koronarajoituksia. Ryhmät eivät oleskele 

yhtä aikaa samoissa yleisissä tiloissa, ja tilojen siivousta on tehostettu. 

Yhteisissä tiloissa on käsidesiautomaatit, ja sukuseura varustautuu eri 

tilanteisiin myös omin käsidesein. Tarjolla on myös suu- ja nenäsuojuksia. 
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Reittiohje Lahden rautatieasemalta 
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Vuoden 2021 jäsenmaksu 
 

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

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

Jäsenmaksujen eräpäivä oli 12.3.2021, vielä on muutamia henkilöitä jotka 

eivät ole maksaneet jäsenmaksuaan. 

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 31 kappaletta. 

Kirjoja saa Pirjolta, Timolta, Jounilta ja Ahdilta 

 

Pöytästandaari (samanlainen kuin etusivulla) 

Hinta 40 euroa, myytävänä 32 kpl. 

 

Isännänviiri          LOPPUNUT 

Koko on 50x400cm (vain yhtä kokoa), lippukangas 155g 

Isännänviiri maksaa 60,00 euroa, myytävänä 0 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 

vaittinen.ritva[ät]outlook.com  
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