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Vaittisten sukuseuran seuraava vuosikokous 

kesällä 2023 

Vaittisten sukuseuran hallitus on päättänyt, että ensi kesän sukuseuran 

vuosikokous ja sukutapaaminen järjestetään 8.– 9.7.2023 Parikkalassa ja 

paikkana on loma- ja kurssikeskus Oronmylly. Parikkala on ollut yksi 

keskeisimmistä Vaittisten suvun asuinpaikoista Itä-Suomessa.  

Vuosikokouksessa käsitellään seuran sääntömääräiset asiat sekä muita 

asioita. Ahti Kopperi on saanut Jääsken-Antrean Vaittien ja Vaittisten 

sukututkimuksen kirjoitustyön valmiiksi ja luovuttanut yhden A4 kokoisen 

tulosteen sukuseuralle. Jatkotoimenpiteistä, mm. sukukirjan täydennysosan 

julkaisemisesta, keskustellaan ja tehdään päätös kokouksessa. 

Tärkeä osa sukukokousta on yhteinen vapaa-ajan vietto ja vapaamuotoinen 

yhdessäolo. Oronmyllyn kurssikeskus tarjoaa tähän kauniit ja 

luonnonläheiset olosuhteet. Luvassa perinteisesti yhteisiä aterioita ja 

saunontaa. 

Ehdotuksia, toiveita ja ilmoituksia yhteiseksi ohjelmaksi ja ajanvietteeksi 

otetaan vastaan: ota rohkeasti yhteyttä hallituksen jäseniin, me tutkimme 

toteutusmahdollisuudet. Ota yhteyttä myös, jos haluat tarjota apua 

järjestelyissä. Kaikenlaista isompaa ja pienempää tehtävä riittää! 

Lisää tietoa kokouksesta seuraavissa sukuseuran tiedotteissa ensi vuonna. 

 

Oronmyllyn loma- ja kurssikeskus 

Osoite: Oronmyllyntie 250, 59310 SÄRKISALMI 

(6,5 km 6-tieltä, 11,9 km Parikkalan rautatieasemalta).   

Kotisivut: Oronmylly – Kristillinen loma- ja kurssikeskus Parikkalassa  

  

https://oronmylly.com/
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Tunnetko taiteilijan? 

Lehti 1/2021 

 

Viime vuoden ensimmäisessä lehdessä 

oli kysely, tunnistaako kukaan erään 

kesämökin seinällä olevan taulun 

tekijää V. Vaittista. 

 

Välittömästi lehden ilmestyttyä 

minuun otti yhteyttä ruokolahtelainen 

Sirpa Äikää, joka polveutuu äitinsä 

puolelta Vaittisen suvusta: 

”Tunnistin välittömästi kuvasta enoni Väinö Vaittisen (1926 ̶ 2000) työn jäl-

jen, ja kuva-aihekin näyttää tutulta. Kyseessä on mielestäni taiteilijan 

vapauden siivittämä näkemys mummolastani, Rannanvaaran torpasta, joka 

sijaitsi Ruokolahden Kaljulankylässä, 6-tieltä Särkilahden suhtaan n. 5 kilo-

metriä ennen Pohja-Lankilan kylää. 

Enoni oli itseoppinut taiteilija, joka ehti nuoruudessaan asua ja olla 

tehdastyössä usealla eri paikkakunnalla. Hän vietti usein kesällä aikaa 

äitinsä luona Ruokolahdella 1960 ̶ 1970-lukujen taitteessa, ja harrastukse-

naan piirteli tehtaalta saamilleen kartonginpaloille erilaisia kuva-aiheita. Me 

lapset seurasimme vierestä enoni työskentelyä. Näitä kuvia oli tuolloin 

myynnissä ainakin Ruokolahden Rasilan matkahuollossa”. 

Väinö Vaittisen tytär, lohjalainen Terttu Vaittinen halusi kertoa isänsä elä-

mästä tähän sukuseuran lehteen seuraavaa: ”Olin isäni ensimmäisen aviolii-

ton neljästä lapsesta nuorin, ja vain 8 kk vanha, kun vanhempani erosivat. 

Isälläni oli vakavia vaikeuksia alkoholin kanssa, ja se johti eroon. Vuosikym-

Väinö ”Väiski” Vaittinen 
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meniin en kuullut mitään hänestä. Noin 40 vuoden iässä isäni kuitenkin rai-

tistui tilanteessa, jossa hän ”pelkäsi enemmän kuolemaa kuin elämää”. Tie 

johti AA:han ja sitä tietä täysraittiuteen, josta hän ehti nauttia koko loppu-

elämänsä ajan, noin 30 vuotta. Raitistumisen myötä välit entiseen perhee-

seen osittain toipuivat, ja etenkin minun ja isäni välit tulivat myöhemmin lä-

heisiksi. Olin aina kaivannut isääni, ja aikuisiällä tutustuttuamme tunsin, että 

olimme monessakin mielessä samanlaisia, kuin samasta puusta veistettyjä. 

Meitä yhdisti mm. samanlainen arvomaailma ja viehtymys kädentaitoihin. 

Kiitollisena AA-ryhmästä saamastaan avusta isäni sitoutui loppuelämäkseen 

liikkeeseen ja sen arvoihin, ja teki merkittävän elämäntyön niin paikallisesti 

kuin valtakunnallisestikin liikkeen parissa tukien elämän kaltevalle pinnalle 

ajautuneita tovereitaan. Hän oli mukana mm. perustamassa Imatran AA-

ryhmää. Hänen arvomaailmaansa leimasi vahvasti hädänalaisten ja heikom-

min eväin varustettujen ihmisten auttaminen, ja tätä työtä hän teki sitoutu-

neesti ja suurella sydämellä. Hänet muistetaan vieläkin liikkeen piirissä omis-

tautumisestaan alkoholistien kummitoiminnalle. 

Isäni oli hyvin kätevä käsistään. Hänen enonsa, joka oli opetellut veistämään 

lastulinnun yhdestä puusta, antoi jo alle kouluikäisen lapsen käteen puukon, 

ja opetti tälle veiston alkeet. Jo ensimmäiset tuotokset - 5 vuoltua lastua - 

nähtyään hän oli todennut, että ”kyllä sinusta tekijä tulee”. Isälle kehittyikin 

hyvät kädentaidot: myöhemmällä iällä hän ansaitsi elantonsa käsityöläisenä 

veistämällä myyntiin mm. Karjalan käkiä, Tuomaanristejä sekä soutu- ja ter-

vaveneen pienoismalleja.  

 

 
Puupalasen tie käköseksi:  

veistäjän työkalut ja lintu eri vaiheissaan  
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Erityisesti Karjalan käet olivat taidokkaasti yhdestä puukappaleesta tehtyjä, 

ja niiden koot vaihtelivat tulitikkuaskin suuruisista käsivarren mittaisiin. Niitä 

on ostettu aina Uutta Seelantia myöten, ja yksi koristaa myös Eduskunnan 

joulukuusta. Kädentaitoja isä ehti opettaa mm. kehitysvammaisille suunna-

tuilla kursseilla. Kotiteollisuusjärjestöjen keskusliitto myönsikin hänelle 

hopeisen Taitomerkin tunnustuksena laadukkaasta käsityötaidosta. 

 

Kuvataiteet ja piirtäminen myös kiinnostivat 

isääni, vaikka olivatkin hänen tuotannossaan 

sivuhaara, ja esillä enemmän nuoruusvuosi-

na. Minulla on tallessa joitakin hänen akva-

rellejaan sekä siveltimellä tekemiään muste-

piirroksia, jotka ovat minulle hyvin rakkaita.  

Isäni menehtyi vaikean sairauden 

murtamana torstaina 27.4.2000. Menetys oli 

minulle suuri. Olen kiitollinen jokaisesta 

päivästä, jonka hänet aikuisiällä tunsin. Olinhan isän tyttö”.  

Linnun viimeistely: pyrstösulkien 

levitys, tasaaminen ja taivutus 
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Väinö ”Väiski” Vaittinen on haudattu Kajaanin Paltaniemen kirkkomaahan. 

Hautakiven noutivat Ivalojoen kultamaisemista ystävät AA-liikkeestä. 

 

 

 

 

 

Väinö Vaittisen edustaman sukuhaaran 

kantaisä oli Parikkalan Innasennurkassa 

asunut Lauri Vaittinen (s. 1685). Hän kuoli 

sukukirjan tietojen mukaan korkeassa 92-vuoden iässä toukokuussa 1777 

Kaljusenkylässä, jonne hän oli muuttanut 1770-luvun alussa. Lauri Vaittisella 

oli kolme poikaa, Olli, Lauri ja Mikko Laurinpoika, joista Mikosta suoraan 

alenevaan polveen Väinö sukuineen kuuluu. Vaittiset asuivat aina 1800-

luvun jälkipuoliskolle asti Kaljusenkylässä, mutta Lauri Vaittisesta laskien 5. 

sukupolven Olli Ollinpoika Vaittinen muutti Jaakkiman Pajasyrjän ja 

Parikkalan kautta Ruokolahden Kaljulaan 1900-luvun alkupuolella.  

Lähde: 

Ahti Kopperi: Vaittisten suku I, ss. 19-20 Parikkalan Vaittiset + sukutaulut 

Tämä tarina sai alkunsa vahingossa huomatusta pienestä taulusta kesämökin 

seinällä. Mistä kuva oli mökin seinälle päätynyt, jäi minulle arvoitukseksi. 

Mökin omistava iäkäs rouva muisteli, että olisi ostanut kuvan kiertävältä tau-

lukauppiaalta, mutta varmuutta asiasta ei ole, sen paremmin kuin siitäkään 

kuka oli tuo tauluja kaupannut henkilö. Taulu johti kuitenkin minut omankin 

sukuni historian äärelle, polveudunhan Innasennurkan Lauri Vaittisesta mi-

näkin. Näin varmistui edesmenneen äitini muisto oman Elina-äitinsä muiste-

lusta: ”kylhää Ruokolahelkii meil on sukkuu, va en mie ennää tiijä mitä suk-

kuu hyö meil ovat”…   

    Irja Elina Kettunen  

Väinö oli vaatimaton mies, eikä viihtynyt 

kameran edessä. Tässä harvinainen 

neljän sukupolven kuva vuodelta 1999: 

Väinö, tyttärensä Terttu, tämän poika 

Jorma ja hänen tyttärensä Jasmin. 
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Vuoden 2022 jäsenmaksu 
 

Jäsenmaksu on vain 10 euroa / henkilö, alle 18-vuotiailta lapsilta 5 euroa tai 
20 euroa/perhe (vanhemmat ja alle 18-vuotiaat lapset). 
 
Jäsenmaksujen eräpäivä oli 14.3.2022, vielä on muutamia henkilöitä jotka 
eivät ole maksaneet jäsenmaksuaan. 
 
Tämän tiedotteen välissä on sukuseuran jäsenmaksun pankkisiirto niille 
henkilöille jotka eivät vielä ole maksaneet vuoden 2022 jäsenmaksua.  
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  
 
 

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.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 23 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. 
 

 

Copyright © 2022 Vaittisten Sukuseura ry 


