Vaittisten
tiedote

2022/1

2

Puheenjohtajan tervehdys
Hyvää alkanutta vuotta kaikille Vaittisten sukuseuran jäsenille. Kiitän omasta
ja koko hallituksen puolesta saamastamme luottamuksesta hoitaa
sukuseuramme asioita kahden vuoden ajan. Hallitus piti toimikautensa
ensimmäisen kokouksen tammikuussa ja seuraavassa on ennakkotietoa
kahdesta ajankohtaisesta asiasta.

Sukuseuran matka
Käytäntönä on ollut, että vuosikokousten välivuonna järjestetään
jäsenistölle tarkoitettu matka. Edellinen matka kolme vuotta sitten
suuntautui Saimaan kanavan kautta Viipuriin. Lähdimme nyt valmistelemaan
tulevan kesän matkaa sillä ajatuksella, että järjestämme ulkomaille
suuntautuvan sukumatkan. Koronapandemian luoman epävarmuuden
johdosta hallitus päätti, että ulkomaille suuntautuvasta matkasta
luovutaan.
Kuitenkin jätimme vielä harkittavaksi, voisimmeko järjestää lyhyen
kotimaahan suuntautuvan matkan tai sukuseuramme toimintaan liittyvän
muun tapahtuman ensisijaisesti viikonloppuna 22.—24.7.2022. Merkitkää
ajankohta alustavana varauksena ensi kesän kesäsuunnitelmiinne.
Lähetämme tiedon matkan tai muun kesätapahtuman järjestämisestä
loppukevään aikana lähetettävässä sukutiedotteessa. Asiasta päätettäessä
huomioimme koronapandemian tilanteen. Epävarmassa tilanteessa emme
lähde suunnittelemaan matkaa tai kesätapahtumaa!

Sukututkimuksen jatkaminen Jääsken-Antrean Vaiteista ja Vaittisista
Viime kesänä pidetyn vuosikokouksen päätöksen mukaisesti hallitus on
valmistellut sukututkimuksen jatkamista ja mahdollista sukukirjan
täydennystä. Hallitus päätti, että Vaittisten suvun sukututkimusta jatketaan
Jääsken-Antrean Vaittien ja Vaittisten osuudella. Sukututkija Ahti Kopperin
kanssa on sovittu noin 60 sivua kattavasta kirjoitustyöstä. Työn on ennakoitu
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valmistuvan alkukesään mennessä ja hinta on 2.100 euroa. Tärkeimpänä
perusteluna päätökselle on, että tämän jälkeen kaikki Vaittisten suvun
sukuhaarat on tutkittu ja sukukirjamme täydentyy koko suvun kattavaksi
kokonaisuudeksi.
Toivon, että sukukirjan täydennys kiinnostaa mahdollisimman monia
sukumme jäseniä ja erityisesti Jääsken—Antrean Vaitteja ja Vaittisia.
Tarkan valmistumisajan, täydennysosan hinnan ja hankintatavan
ilmoitamme sukutiedotteessa myöhemmin.
Hallitus päätti, että muilta osin sukukirjan täydennystä tai kirjoitustyötä
DNA-tutkimuksista ei tässä vaiheessa käynnistetä.
Kevään odotuksin!
Pauli Vaittinen
Vaittisten sukuseuran puheenjohtaja

Vaittisten sukuseuran puheenjohtaja Pauli Vaittinen
Siikaniemen kurssikeskuksen juhlasali 24.7.2021
Kuva: Jouni Vaittinen
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MITÄ TIEDÄT KERTOA SUN SUVUSTA – JA SUKUTUTKIMUKSESTA
Keväällä 2021 MTV3-kanavalla esitetty tositelevisiosarja ”Sukuni salat”
kertoi tunnettujen suomalaisten sukutarinoita. Annettiin ymmärtää, että ne
perustuivat DNA-testien avulla saatuihin tietoihin. Mutta suurin osa
tiedoista oli saatu perinteisen historiallisen sukututkimuksen keinoin.
Sukututkijat ja historiantuntijat ovat tehneet haastatteluja ja tutkineet
kirkonkirjoja ja rikosrekistereitä, lehtileikkeitä ja matkakuvauksia.
Sukuseura sukututkimusta varten
Vaittisten sukuseura perustettiin vuonna 1996. Vuonna 2012 julkaistiin
kaksiosainen sukukirja. Sukututkija Ahti Kopperi on koonnut kaikkien
Vaittinen- ja Vaitti-nimisten henkilöiden ja heidän jälkeläisten tiedot silloin
tarjolla olleista henkilötietorekistereistä sukuseuran jäsenten avustuksella.
Tietoja kerättiin myös suvun jäseniltä ja heille annettiin mahdollisuus
tarkistaa tiedot ja antaa lupa niiden julkaisemiseen sukukirjassa.
Julkaisuvaiheessa kirjasta jätettiin pois Jääsken–Antrean sukuhaaran tiedot.
Kesän 2014 vuosikokouksessa sukututkimusta päätettiin täydentää DNAtutkimuksilla. Sukututkija Ahti Kopperi valitsi aiempien sukututkimusten
pohjalta Vaittisten suvun eri sukuhaaroja edustavia mieshenkilöitä, joilta
pyydettiin DNA-näytteet lähetettäväksi amerikkalaisen Family Tree organisaation palveluun Y-DNA-tutkimusta varten. Tutkimukset teetettiin
osana Karjala DNA -projektia. Seuraavina vuosina otettiin
rinnakkaisnäytteitä samoista sukuhaaroista, jotta saataisiin vahvistusta
aikaisempien näytteiden tulkinnalle.
Sukuseurat tekevät arvokasta työtä kerätessään kulttuurihistoriallisesti
tärkeää ja ainutkertaista aineistoa sukujen jäsenistä ja heidän elämäsään.
Sukututkimus on historiankirjoitusta ja sukukirjan julkaiseminen on
kunnioitettava kulttuuriteko.
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Sukututkimusta tänään
Kymmenen vuotta on kulunut sukukirjan julkaisemisesta. Sitä on vielä
myytävänä, ja sukukirjasta kiinnostuneita näyttää olevan. Sukukirjan
tietoihin perehtyminen, omien sukujuurien löytäminen kirjan tietojen avulla
ja siitä kertominen nuorille sukupolville on jo sekin pienimuotoista
sukututkimusta.
Mutta sukututkimus on ollut ja on nykyään myös monen harrastus.
Vaittisten sukuseuran jäsenissä on asiantuntijoita ja pitkään harrastaneita.
Jotkut taas osallistuvat parhaillaan sukututkimuskursseille. Perinteisen
historiallisen eli genealogisen tutkimuksen lähdetilanne on muuttunut, kun
vanhaa tietoa on saatavissa digitoituna Kansallisarkistossa ja muissa
arkistoissa. Tarjolla on alkuperäisiä kirkonkirjoja ja muita vanhoja autenttisia
dokumentteja, jotka ovat vähintään sata vuotta vanhoja.
Nykyään elävien henkilöiden tietojen saatavuutta säädellään EU:n vuonna
2016 antamalla asetuksella luonnollisten henkilöiden suojelusta
henkilötietojen käsittelyssä. Pääperiaatteena on, että elävien ihmisten
tietoja saa julkistaa vain heidän omalla suostumuksellaan.
DNA-tutkimus eli geneettinen sukututkimus on yleistynyt. Sen myötä on
tultu tilanteeseen, jossa Vaittisten suvun yksittäiset jäsenetkin ovat
teettäneet Internetissä tarjolla olevia DNA-testejä, ”serkkutestejä”, ottaneet
yhteyttä sähköpostilla ”ehdokkaisiin” ja alkaneet luoda omaa sukupuuta.
Uusia keinoja ja foorumeja
Sukututkimuksen tulee edelleen olla keskeistä Vaittisten sukuseuran
toiminnassa. Meillä on sukukirja ja sukututkija Ahti Kopperin hallinnoima
sukuseuran toimesta testattujen DNA-tietopankki. Siihen kuuluu joukko
henkilöitä, jotka ovat saaneet Family Treen yhteydenoton oman
henkilökohtaisen DNA-testinsä osalta ja joilla on hallintaoikeus omiin
tietoihinsa.
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Sukuseuran hallituksen tammikuun 2022 kokouksessa otin esille
sukututkimusta harrastavien sukuseuran jäsenten tapaamisen ja/tai muun
yhteydenpidon. Kerroin kokouksessa, että olen saanut opiskella
sukututkimusta sukuseuran hallituksessa ja tilaisuuksissa ja viime syksynä
Sampolan sukututkimus-, arkisto- ja DNA-tutkimuskursseilla. Opiskelu on
vienyt minut mukaan paikallisen sukututkimusseuran toimintaan ja Suomen
sukututkimusseuraan. Ja haluan päästä keskustelemaan sukututkimuksen
tekemisestä, siihen liittyvistä tiedoista, taidoista ja kokemuksista muiden
Vaittisten sukuseuran jäsenten kanssa.
Vaittisten sukuseuran hallitus päätti, että sukuseuran jäsenten
sukututkimusharrastukseen liittyvää yhteydenpitoa ja tutkimuksesta
keskustelemista ryhdytään edistämään sukuseuran kokouksissa, nettisivuilla
ja tiedotteissa tutkimuksesta kiinnostuneiden sukuseuran jäsenten kesken.
Pyydän Vaittisten sukuseuran ja suvun jäseniä ja kaikkia heidän vaiheistaan
kiinnostuneita kertomaan omasta sukututkijataustastaan, koulutuksesta tai
kursseista, hyvistä lähteistä, hienoista löydöistä ja kiinnostuksen
kohteistaan. Ajattelen, että meillä kaikilla sukututkimuksesta kiinnostuneilla
on mahdollisuus edistää yhteisen kulttuurihistoriallisen perinnön keruuta ja
käyttöä ja avata uusia väyliä suomalaisten sukujen tutkimuksessa – ja ehkä
houkutella uusia, aloittelevia nuoria sukututkijoita mukaan sukuseuran
toimintaan.
Kirjoittakaa sähköpostiviestejä minulle tai Jounille tai puheenjohtajalle tai
soittakaa meille. Kertokaa itsestänne ja siitä, miten tätä keskustelua ja
henkilöhistoriallisten tietojen keruuta ja muuta sukututkimusta voitaisiin
parhaiten jatkaa.

Pirjo Vaittinen
sposti pirjo.helena.vaittinen[ät]gmail.com,
puhelin 040 7708072
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Vaittisten sukuseuran uudet säännöt
Kesällä 2021 sukuseuran vuosikokouksessa hyväksyttiin sääntömuutokset
kohtiin 2, 9 ja 10.
Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi uudet säännöt 26.10.2021.
Alla sukuseuran säännöt kokonaisuudessaan, ne ovat luettavissa myös
seuran kotisivuilta.

1.

Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Vaittisten sukuseura ja sen kotipaikka on Kiteen
kaupunki.

2.

Tarkoitus ja toiminnan laatu
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 arpajaisia. Sukuseura voi myös omistaa
toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä ja muuta omaisuutta.

3.

Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka
hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.
Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai
oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja
toimintaa.
Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta
yhdistyksen hallitus.
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen
esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on
huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.
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4.

Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta
yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt
erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt
täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä
sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella
huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka
yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5.

Liittymis- ja jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun
ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin
jäsenryhmälle päättää vuosikokous.
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua.

6.

Hallitus
Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valittu
puheenjohtaja ja neljä varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä.
Hallituksen toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Uusi toimikausi alkaa
vuosikokouksen jälkeisestä vuodenvaihteesta.
Hallituksen jäsenistä on puolet kerrallaan erovuorossa.
Ensimmäisellä kerralla erovuoroiset valitaan arvalla.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa
keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut
tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai
kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä,
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.
Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin
arpa.
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7.

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8.

Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on
annettava tilintarkastajille viimeistään 3 viikkoa ennen vuosikokousta.
Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään 2 viikkoa
ennen vuosikokousta hallitukselle.

9.

Sukuseuran kokoukset
Sukuseuran vuosikokous pidetään kahden vuoden välein tammikuun ja
lokakuun välisenä aikana hallituksen määräämänä ajankohtana.
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 kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa
kuitenkin arpa.

10. Sukuseuran kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava sukuseuran kokoukset koolle vähintään
seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai
sähköpostilla
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11. Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.

kokouksen avaus.

2.

valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

3.

todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4.

hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5.

esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.

6.

päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

7.

vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, sekä liittymisja jäsenmaksujen suuruudet.

8.

valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.

9.

valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi
varatoiminnantarkastajaa.

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen
vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti
hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää
kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on
tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4)
enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava
sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen
tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen
määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen
varat samaan tarkoitukseen.
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Vuoden 2022 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 18vuotiaat lapset).
Jäsenmaksujen eräpäivä on 14.3.2022 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
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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.
Tilaukset jäsenrekisterin hoitajalta Ritva Vaittiselta.
Hintoihin lisäksi todelliset postikulut.

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, varajäsen

Kuopio

Paula Vaittinen, varajäsen

Lappeenranta

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

Joensuu, 0500 374 739
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