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Sukuseuramme on toiminut 25 vuotta
Vaittisten sukuseuran tarkoituksena on selvittää sukumme vaiheita ja historiaa,
vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsenten
keskuudessa. Kaiken edellä olevan saavuttamiseksi pidettiin Kiteen
kansanopistolla 4.8.1996 sukuseuramme perustava kokous.
Neljännesvuosisadan taivalta juhlistimme työn merkeissä
vuosikokouksessamme Hollolassa. Tämä lyhyt kirjoitus ei ole seuramme
historiikki, vaan tavoitteena on nostaa esille muutamia toimintamme pääkohtia.
Kunniapuheenjohtaja Ari Vaittinen ja kunniajäsen Kari Vaittinen antoivat
arvokasta taustatukea pohdintaani.
Seuran alkuvaihe ei ollut helppo, mutta oli tahtoa ja taitoa. Jäsenmäärämme oli
alussa noin 50 jäsentä. Liikkeelle lähdettiin Kiteen-Rääkkylän Vaittisista ja
sukukokoukset pidettiin vuorovuosina molemmissa kunnissa. Kohta havaittiin,
että toimintaan oli pyrittävä saamaan kaikki Vaittiset. Haasteena oli, että
sukumme oli hajaantunut laajalle alueelle ja henkilöiden tavoittaminen oli
vaikeaa. Taloudelliset voimavarat olivat niukat. Kaikki toiminta on alusta
alkaen perustunut innokkaaseen ilmaiseen talkootyöhön. Jäsenmaksut olivat
ainoa tulolähde ja pienillä arpajaistuloillakin katettiin välttämättömiä menoja.
Heti toiminnan alkuvaiheessa oli tavoitteena panostaa sukututkimukseen.
Hyväksi ja asiantuntevaksi yhteistyökumppaniksi saatiin kiteeläinen sukututkija
Ahti Kopperi. Kohta toiminnan alettua sukuseura teki päätöksen sukukirjan
laadinnasta. Kirjoittajana oli Ahti Kopperi. Taloudellinen riski oli melkoinen
hankkeen suuruuden vuoksi, mutta lopputulos oli onnistunut. Vuoden 2012
vuosikokouksessa Kiteellä julkistettiin 15 vuoden työn tuloksena kaksiosainen
korkeatasoinen ja laaja Vaittisten sukukirja. Kirjassa on mukana 25 sukuhaaraa
13 eri alueelta. Kirjahankkeen myötä sukuseuran jäsenmäärä oli kasvanut
alkuvaiheesta kymmenkertaiseksi noin 500 jäseneen. Kirjan kustantaminen
sattui juuri oikeaan aikaan sekä kirjan sisällön että talouden kannalta. Kirjoja on
mahdollista vieläkin hankkia tiedotteen lopussa mainituilta henkilöiltä.
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Viime kesänä Hollolassa pidetyssä vuosikokouksessa keskusteltiin
toimintasuunnitelman yhteydessä mahdollisuudesta julkaista sukukirjan lisäosa.
Jääsken–Antrean sukuhaaraa on jo tutkittu silloin kun tietoja sukukirjaa varten
kerättiin. Sen jälkeen historiallista sukututkimusta on täydennetty sukututkijan
asiantuntemuksen pohjalta DNA-tutkimuksella, jonka avulla on saatu tarkempaa
tietoja sukuhaarojen läheisyydestä. Sukuseuran hallitus valtuutettiin jatkamaan
valmistelua.
Sukutapaamisten, vuosikokousten ja sukukirjan ohella yhteiset sukumatkat ovat
olleet mukavia yhteenkuuluvuuden tunnetta vahvistavia tapahtumia.
Ensimmäinen matka suuntautui Venäjän Karjalaan. Viimeisimmät matkakohteet
ovat olleet Ahvenanmaa ja Viipuri. Tulevan vuoden matkan suunnittelu on työn
alla ja matkakohteesta aikatauluineen kerrotaan ensi vuoden keväällä.
Sukuseuramme on pitänyt jäsenistön ajan tasalla sukutiedotteilla, joissa on
kerrottu ajankohtaisista sukuumme liittyvistä asioista. Lisäksi tiedotteissa on
ollut jäsenten kirjoittamia mielenkiintoisia kirjoituksia. Yhdistyksemme
jäsenmäärä on pysynyt hyvällä tasolla. Tällä hetkellä seuraamme kuuluu 388
jäsentä. Hyvin toimivan yhdistyksen voimavarana on jatkuva vuorovaikutus
jäsenistön ja hallituksen välillä. Toivomme jäsenistöltä palautetta ja ideoita
toimintamme kehittämiseksi.
Ketään erikseen mainitsematta kiitän kaikkia sukuseuramme toiminnassa
mukana olleita ja olevia arvokkaasta työstänne sukuseuramme hyväksi. Samoin
kiitän kaikkia yhteistyökumppaneitamme hyvästä yhteistyöstä. 25 vuotta on
historiassa lyhyt aika, mutta varsin paljon on aikaansaatu ahkeralla
vapaaehtoistyöllä. Kaiken toiminnan vahvana pohjana on hyvä yhteistyö
ihmisten kesken. Toivon, että sukuseuramme voi jatkossakin omalta osaltaan
vahvistaa Vaittisten yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsenten keskuudessa.
Tulevaisuuden haasteenamme on saada nuoria mukaan antamaan virikkeitä
toimintamme kehittämiseen.

Pauli Vaittinen
Vaittisten sukuseuran puheenjohtaja
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Rauhallinen ja hyvin sujunut sukujuhla
Vaittisten sukuseura ry:n viime vuodelta siirrettyyn sääntömääräiseen
vuosikokoukseen ja sukutapaamiseen Siikaniemen kurssikeskuksessa
Hollolassa 24.–25.7.2021 osallistui ilahduttavan runsas määrä sukuseuran
jäseniä, yhteensä viitisenkymmentä. Osallistujia oli tullut perheineen etenkin
Lahden seudulta ja tavalliseen tapaan eri puolilta maata ja Ruotsistakin.
Nykyaikaisessa leirikeskuksessa oli turvavälein kokoontumisen mahdollistava
iso juhlasali, tilava ruokasali aterioita ja juhlapäivällistä varten sekä sopiva
määrä majoitustiloja. Maskeja käyttänyt Vaittisten sukuseuran väki vuorotteli
rippileiriläisten kanssa toiminnoissa ja asui eri rakennuksissa. Luonto on läsnä
ja lähellä kaikkialla. Iltaohjelman saunomista varten oli tilava saunarakennus
Vesijärven rannassa.
Ilmoittautumisen ja aloituskahvittelun yhteydessä Siikaniemen päärakennuksen
ala-aulassa lauantaina 24.7.2021 oli tilaisuus tutustua sukukirjaan ja sukuseuran
valokuva-albumeihin. Sukuseuran puheenjohtaja Pauli Vaittinen toivotti
paikalle kokoontuneen väen tervetulleeksi viettämään 25-vuotisjuhlakokousta
työn merkeissä. Ennen kokousta nostettiin Vaittisten sukuviiri Siikaniemen
lipputankoon ja laulettiin Karjalaisten laulu ja Hämäläisten laulu tilaisuuden
kunniaksi.
Sukuseuran hallitus oli kokoontunut perjantai-iltana paikalle jatkamaan
poikkeuksellisen kauan jatkuneita valmisteluja. Lauantaina varusteltiin
juhlasalista kokoustila keskuksen isännän Jari Rissasen avulla. Jäsenille oli
lähetetty vuosikokouksen kokouskutsu ja kokoukseen liittyvät asiakirjat
sukuseuran tiedotteessa ja esityslista oli tapahtuman ohjelmalehdykässä.
Vuosikokous päättää ja keskustelee
24.7.2021 klo 15 sukuseuran puheenjohtaja Pauli Vaittinen avasi sukuseuran
sääntömääräisen vuosikokouksen. Se oli sukuseuran hallituksen päätöksin
koronavirusepidemian aiheuttaman poikkeustilan ja viranomaisrajoitusten
vuoksi siirretty vuodesta 2020. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Risto
Vaittinen Porvoosta ja sihteeriksi Jouni Vaittinen Espoosta. Vuosikokouksen
asialistalla oli sääntöjen mukaisesti toimintakertomukset, nyt vuosilta 2018,
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2019 ja 2020, sekä toiminnantarkastajien lausunnot samoilta vuosilta.
Puheenjohtaja Pauli Vaittinen vastasi toiminnantarkastajien esittämiin
huomautuksiin, ja kokouksessa paikalla ollut sukuseuran jäsenistö oli
tyytyväinen vastauksiin.
Sukuseuran puheenjohtaja Pauli Vaittinen esitteli hallituksen esityksen
toimintasuunnitelmaksi vuosille 2021–2023, perusteli sitä ja nosti esille
sukukirjan lisäosan valmistelun sekä sääntöihin tehtävät pienet muutokset.
Toimintasuunnitelman kirjasuunnitelmasta käytiinkin kokouksessa vilkasta ja
monipuolista keskustelua. Hallitus sai selvitystä vuonna 2012 valmistuneen
sukukirjan teosta ja siihen liittyvistä seikoista. Hallitusta myös evästettiin
ottamaan huomioon sukukirjan mahdollisen lisäosan valmistelussa kaikkien
sukuun kuuluvien etu ja tarkastelemaan asiaan sukuseuran tehtävien kannalta
laajemmin. Hallitus sai valtuudet jatkaa valmistelua.
Jäsenmaksuksi hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti vuosiksi 2020–
2023 10 euroa aikuisilta, 5 euroa lapsilta (alle 18 vuotta) ja 20 euron
perhemaksu (vanhemmat ja alle 18-vuotiaat lapset).
Vaittisten sukuseuran hallituksen puheenjohtajaksi 1.1.2022–31.12.2023
valittiin Pauli Vaittinen Polvijärveltä. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi
valittiin erovuoroisten jäsenten tilalle Irja Kettunen Myllykoskelta ja Timo
Vaittinen Joensuusta, hallituksessa jatkavat Pirjo Vaittinen Tampereelta ja Jouni
Vaittinen Espoosta. Hallituksen varajäseniksi valittiin erovuoroisten tilalle
Laura Lehkonen Kuopiosta ja Paula Vaittinen Lappeenrannasta.
Toiminnantarkastajiksi valittiin Kari Vaittinen Joensuusta ja Pirkko Vaittinen
Joensuusta, varatoiminnantarkastajiksi Juha Vaittinen Akaasta ja Elina
Vaittinen Akaasta.
Hallituksen puheenjohtaja Pauli Vaittinen esitteli ja perusteli Vaittisten
sukuseuran sääntöihin tehtäviä muutoksia, ne esiteltiin vuosikokoukselle
teksteinä ja luettiin ääneen. Puheenjohtaja korosti, että hallitus on halunnut
edelleen pitää kiinni siitä, että sukuseuran toimintaan kuuluva
kesäkokoontuminen kahden vuoden välein säilyy säännöissä. Keskustelussa
tuotiin esille ehkä aiheellinenkin huoli sääntöjen etäosallistumisen
mahdollistavasta kokouksen toteutuksesta. Hallitus on joutunut
poikkeuksellisena pandemia-aikana pohtimaan sitä vakavasti ja selvittämään
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erilaisia vaihtoehtoisia tapoja asian hoitamiseksi, joten se on ollut valmis
tuomaan sääntöihin lisän, joka hiljakkoin on tuotu mukaan suomalaiseen
yhdistyslainsäädäntöön ja joka näyttää etenkin poikkeusoloissa tulleen jo
monen yhdistyksen käyttämäksi. Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt
sääntömuutokset lokakuun lopussa.
Vaittisten sukuseuran toimintaan on kuulunut vuosikokousten välisinä vuosina
järjestetty matka. Keskusteltiin vuoden 2022 sukumatkasta, ehdotettiin
laivaristeilyä Ruotsin Upsalaan.
Kokouksessa pidettiin hiljainen hetki kuolleiden sukuseuran jäsenten muistoksi.
Kari Vaittinen kertoi kesällä 1944 kaatuneen kiteeläisen Martti Vaittisen tarinan
ja miten hänet vihdoin saatettiin Kiteen sankarihautaan. (Ks. kirjoitus toisaalla
tässä tiedotteessa.)
Puheenjohtaja päätti kokouksen pöytäkirjan mukaan klo 16.22.
Juhlapäivällinen ja illanvietto
Kokouksen jälkeen oli mahdollisuus kävellä Siikaniemen kurssikeskuksen
ympäristössä, ulkoilmakirkossa, rannan kallioilla ja vene- ja uimarannan
laiturilla. 25-vuotisjuhlan kunniaksi kokoonnuttiin päärakennuksen valoisaan
ruokasaliin juhla-aterialle. Ystävällinen maskeja käyttävä henkilökunta huolehti
siitä, että maistuvat salaatit, kalaruuat ja karjalanpaisti tulivat tarjoilluiksi
yhteisessä kokoontumisessa.
Osallistujilta oli pyydetty vapaamuotoisia muisteluja sukuseuran vaiheista, ja
keskustelua käytiin pöytäseurueissa. Sukuseuran sihteeri halusi palauttaa
kaikkien mieleen Vaittisten osuudesta viipurinrinkelin historiassa, sillä
Lahdessakin sen valmistus osataan edelleen ja sukuseuran jäsen Raimo Ranta
on kirjoittanut siitä sukuseuran tiedotteessa jo aiemmin.
Vaittisten sukutapaaminen jatkui vielä illemmalla rauhallisella sanomisella ja
uinnilla. Sukuseuran tarjoama mehu ja makkara maistui grillauspaikalla, mistä
voi katsella illan hämärtymistä yöksi järven yllä. Saamaan aikaan kokoontuivat
kurssikeskuksen rippisleiriläiset hiljentymään yökirkkoon kauniissa
juhlasalissa.
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Matkailua
Sunnuntaina kävimme Hollolan vanhalla kirkolla, katselimme vanhoja hautoja
ja tutustuimme vanhan emäpitäjän komeaan kirkkoon. Samaan aikaan
valkokaapuisia rippilapsia ryhmittäytyi kirkon sivuovelle. Tapulin
omaistenhuoneessa päivystänyt valokuvaaja kertoi, että siinä olivat juuri
Siikaniemen leiriläiset!
Kävimme Lahdessa radio- ja TV-museossa ja urheilumuseossa. Kiipesin vielä
helteessä katselemaan maisemia, mäkiä ja mäkimontussa vilkkaassa käytössä
ollutta uima-allasta ja näkötornilta alas kävellessä näin mäkihyppääjien
liukuvan alas vihreää mäkeä sukset jalassa. Kävelin satamaan syömään
paistettuja muikkuja laivaravintolassa, ihailin Sibelius-musiikkitaloa, jatkoin
matkaa rautatieasemalle ja tulin junalla Tampereelle.
Pirjo Vaittinen
Siikaniemen kurssikeskus
päärakennus
Kuva: Jouni Vaittinen

Jouni Vaittinen (oik.)
luovuttaa sukuseuran
standaarin Siikaniemen
kurssikeskuksen esimiehelle Jari Rissaselle
(vas.)
Kuva: Jouni Vaittinen

Sukuviiriä nostamassa Timo Vaittinen ja
Juha Vaittinen (oik.)
Kuva: Jouni Vaittinen
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Sotavainaja Reino Martti Vaittinen
s. 24.2.1923 - 12.6.1944
Otto Vaittiselle (s.15.6.1875) ja Annalle (s. 4.2.1883) syntyi
Kiteen Puhossalon Harkonjoelle yksitoista lasta, joista kolme
kuoli lapsena. Lapsista yksi on edelleen elossa, vuonna 1926
syntynyt Martta, joka asuu Tohmajärvellä. Sotavainajamme
kutsumanimeltään Martti kasvoi ja varttui Puhossalossa, talossa jossa asui
kolme perhettä. Talon molemmissa päissä oli asunnot ja lisäksi porstuan
pohjassa kammari.
Isäni Väinön kertoman mukaan hänellä oli liikemiesvaistoja, koska nuoresta
iästään huolimatta osti marjoja, sieniä sekä muita luonnontuotteita ja kävi niitä
laivalla Joensuun torilla myymässä. Esko-serkun isän kertoman mukaan hän oli
ollut lahjakas hiihdossa, sitä taitoa tarvittiin maaseudulla asuessa sekä sodassa.
Kalevi-serkulle lomalla käydessään hän oli tehnyt sukset. Leila-siskoni muistaa
kuinka lomalla ollessaan oli käynyt kylässä ja ottanut hänet syliinsä. Viimeisellä
lomallaan hän oli lahjoittanut polkupyöränsä Keijo-serkulle, aavistiko hän, ettei
enää palaisi kotimaisemiin.
Martti kutsuttiin kutsuntoihin 10.1.1942 vajaa yhdeksäntoista-vuotiaana ja
määrättiin asepalvelukseen 19.1.1942 JV koulutuskeskus 12:een.
Ryhmänjohtajakurssin hän kävi helmi-maaliskuussa ja yleni korpraaliksi
6.12.1942. Konekivääriryhmänjohtajana 7.Jv. Koul. K3:ssa syksystä -42
syksyyn -43, jonka jälkeen Martti siirrettiin JR 49:n 12 komppaniaan.
Valkeasaaren Vaskisavotan lohkolla käytiin asemasotaa 10.6.1944 saakka,
jolloin alkoivat ankarat tykistökeskitykset ja ilmapommitukset. Puolustuslohko
oli pääpuolustusasemassa Tarton 1920 rauhanrajassa, noin 40 kilometrin päässä
Leningradista. Kiteeläinen lähetystö kävi tapaamassa 4.6.–7.6 poikiaan ja
Rantamajassa puhui maanviljelijä Numminen. Lähetystö ehti juuri ja juuri
kotimatkalle ennen vihollisen suurhyökkäystä. Martti ilmoitettiin asiakirjojen
mukaan kadonneeksi 12.6.1944. Luultavimmin hän jäi vihollisen puolelle
juoksuhaudan sortuman alle keskityksessä. Suomen armeija joutui
perääntymään ylivoimaisen vihollisen edessä kohti Viipuria. Martti julistettiin
kuolleeksi 30.1.1950. Äiti ja sisarukset olivat epätietoisina odottaneet hänen
paluutaan kotiin.
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Venäläiset löysivät Martin jäännökset ja luovuttivat ne 14.7.2019 Siestarjoella
suomalaisille, josta matka jatkui Viipurin kirkon ylisille ja sieltä Suomeen
tunnistettavaksi. Keväällä 2020 sain Terveyden ja Hyvinvointilaitokselta kirjeen
DNA-näytteen ottamisesta, jonka annoin kesäkuussa. Maaliskuun lopussa 2021
tuli puhelinsoitto, että DNA-näytteet sopivat yhteen ja voi aloittaa
hautajaisjärjestelyt. 6.4.21 soittivat Sotavainajien muiston
vaalimisyhdistykseltä, että Martin arkun tuo Kiteelle Puolustusvoimat 8.4.2021,
olimme Esko- ja Kauko-serkun kanssa vastaanottamassa ja kannoin arkun
Kiteen siunauskappeliin.
Martin siunasi Kiteen sankarihautaan 23.4.2021 seurakuntapastori Kirsi Hukka,
kunniavartiossa olivat Rajamajuri EVP Timo Päivinen ja Kapteeni Ville
Vaittinen, joka myös kantoi arkun sankarihaudalle, vainaja oli myös Villen
isosetä. Suomen lippu ja veteraaniliput osoittivat kunniaa vainajalle. Arkun
laskivat hautaan vainajan siskonpoika Jukka Ignatius ja kummipoika Raimo
Vaittinen.

Kuva: Maarit Kumpuniemi
vas. Kirsi Hukka ja Ville Vaittinen
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Omaiset, Vaittisten sukuseura, veteraanijärjestöt ja sotavainajien etsintäpartio
laskivat kukkalaitteensa ja seppeleensä. Vainajaa oli saattamassa yhdeksän
sisarusten lasta, kaikkiaan meitä on elossa kaksikymmentä, vanhimmat Anneli
ja Kalevi 85-vuotiaita ja nuorin Jukka 67-vuotias.

Kuva: Alador Bayer
Vasemmalta: Armas, Esko ja Kari Vaittinen, Riitta Haakana, Irma Jumppanen, Jukka Ignatius, Mauri, Pentti
ja Kauko Vaittinen

Kiteen kaupunki kunnioitti vainajaamme videoimalla siunaustilaisuuden
katseltavaksi ja arkistoi sen. Koronan takia jouduimme osallistujien määrää
rajoittamaan. Muistotilaisuudessa Rajamajuri Timo Päivinen kertoi vainajien
etsimisestä ja yhteistyöstä venäläisten kanssa.
Martti antoi henkensä isänmaataan puolustaessaan, syvä kunnioitus hänen
muistolleen.
Kari Vaittinen
Kirjoittaja on vainajan veljenpoika.
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Olethan maksanut jäsenmaksusi
Jos olet epävarma oletko maksanut jäsenmaksun niin ota yhteyttä Ritva
Vaittiseen tai Jouni Vaittiseen niin tarkistamme tilanteen ja lähetämme
tarvittaessa viitenumeron ja sukuseuran tilinumeron.
Ellet ole kahteen vuoteen maksanut jäsenmaksuasi, poistamme tietosi
jäsenrekisteristämme ja tämän tiedotteen tulo lakkaa.
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[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
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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 25 kappaletta.
Kirjoja saa Pirjolta, Timolta, Jounilta ja Ahdilta
Pöytästandaari (samanlainen kuin etusivulla)
Hinta 40 euroa, myytävänä 32 kpl.

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
Heikki Vaittinen, Kotka, varajäsen
Ritva Vaittinen, jäsenrekisteri
vaittinen.ritva[ät]outlook.com

Joensuu, 0500 374 739
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