
Hyvää alkanutta vuotta kaikille sukuseuramme jäsenille 
Kuten viime tiedotteessani lupasin, vuosi alkaa uusin tuulin. On aika kertoa kuka sukumme jäsenistä ottaa 
vastuulleen sukuseuramme kotisivujen päivittämisen. Hän on Eveliina Vaittinen. Hän asuu Akaassa 
Pirkanmaalla. Hän on yläkoulua käyvä ja kertoilee olevansa eläinrakas omistaen Kissavaarin ja 
Ponimummon. Harrastuksikseen hän kertoo valjakkoajon ja ratsastuksen. Hän pitää omaa blogiaan 
ponistaan ja tietokoneen käyttö on tullut tutuksi ja toisin kun minun, hän hallitsee sen ongelmitta. 
Sähköpostiosoite Eveliinalle on eveliina.kavio@hotmail.com 

Kuten kesällä Wuolteen kartanossa päätimme, teetämme suvustamme Y-DNA tutkimuksen. Sukututkija 
Ahti Kopperi valitsi testattavat, joita tuli eri sukuhaaroista yhteensä 15 kpl. Näytteet on otettu testattavista 
ja ne ovat nyt tutkittavina laboratoriossa. Kuten kesällä sovittiin, tutkimuksiin osallistuneiden henkilöiden 
nimet tietää vain puheenjohtaja ja sukututkija. Kunhan testitulokset saapuvat, ja ne saadaan analysoitua, 
tulemme kertomaan testituloksista. Jos 2012 oli merkittävä vuosi, kun julkaisimme sukukirjan, on tämä sen 
jälkeen merkittävin voimanosoitus sukuseuraltamme.  

Kesällä päätimme myös, että niinä vuosina, jolloin ei ole sukukokousta, järjestämme matkan joko Suomeen 
tai ulkomaille. Nyt teillä jäsenistöllä olisi vaikuttamisen paikka. Kuuntelemme teidän toiveitanne matka-
ajasta ja paikasta. Yksi esitys oli Kesällä Petroskoi, mutta mielellään saisi ajatuksia tulla enemmänkin. 
Kotimaahan vai ulkomaille? Aikaa toiveille olisi 22.2.2015 saakka, jonka jälkeen hallitus järjestäytyy ja tekee 
valinnan retken ajankohdasta ja paikasta. Lisää tietoa retkestä tulette saamaan seuraavassa Vaittisten 
tiedotteessa. 

Hallitukselle annettiin mietittäväksi Isännänviirin suunnittelu. Koska meillä ei ole tietoa, onko teillä 
halukkuutta viirin ostamiseen, haluaisin teidän mielipiteitä ja kommentteja asiasta. Jos päätämme 
toteuttaa hankkeen painatamme viirejä tietyn määrän, jolloin ennakkovaraus on välttämätön. Viirin 
hinnaksi tulisi tilausten määrästä riippuen 100- 130 Euroa. Pyytäisin alustavia varauksia mielellään 
helmikuun loppuun mennessä. Tähänkin asiaa palataan seuraavassa tiedotteessa. 

Päätimme myös vuoden 2015 jäsenmaksuista jotka olivat aikuisilta 10 euroa, alle 18 vuotiailta 5 euroa  ja 
perhemaksuhan oli 20 Euroa. Niin kuin viime tiedotteessani kerroin, olemme poistaneet jäsenet, jotka eivät 
maksaneet jäsenmaksujaan, koska tiedotteen painatus- ja postituskulut ovat seurallemme merkittävä 
kuluerä, onhan seuralla yli 400 jäsentä. 

Vaikka elämmekin tietoyhteiskunnassa, ei kaikilla ole halukkuutta tai mahdollisuutta olla yhteydessä 
sähköpostilla, niin Ritva Vaittinen ottaa mielellään vastaan teidän toiveenne ja varauksenne. Puhelin 
hänelle on 0500374739. 

Näillä muutamalla ajatuksella toivotan teille hyvää talven jatkoa. Toivottavasti kesällä nähdään ! 

Sähköpostiosoitteeni on: ari-o.vaittinen@pp.inet.fi 

 

Rääkkylässä 31.1.2015 

Ari Vaittinen 

Vaittisten sukuseuran puheenjohtaja 
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