Auttin sukuseura ry

TOIMINTAKERTOMUS 6.8.2011–9.7.2016

Auttin sukuseura ry kokoontuu 9.7.2016 kuudenteen sukukokoukseensa.
Seuran
perustamisesta tulee 7.8.2016 kuluneeksi 23 vuotta. Sukuseura on toiminut sääntöjensä
mukaan ja noudattanut sukukokouksen 6.8.2011 tekemiä päätöksiä.
Tässä toimintakertomuksessa kuvataan tapahtumat viidennestä sukukokouksesta tähän
kokouspäivään. Sukuneuvosto on hyväksynyt vuosittain toimintakertomukset ja
tilinpäätökset sekä antanut ne toiminnantarkastajan käyttöön. Toimintakertomuksen 1.1.–
9.7.2016 sukuneuvosto hyväksyi kokouksessaan 4.7.2016. Seuraavassa on yhteenveto
kaikista toimintakertomuksista.
1.

Viides sukujuhla ja sukukokous 6.8.2011 Auttissa

Suunnitelman mukaan viides sukujuhlamme ja -kokouksemme pidettiin Auttissa 6.8.2011.
Osanottajia oli runsas sata. Aurinkoinen sää suosi tätäkin päivää, kuten aina aikaisempiakin
juhlia.
Tulokahvien jälkeen ohjelma alkoi perinteisin menoin. Kirkkoherra Vesa-Pekka Koivuranta
esitti seurakunnan tervehdyksen, jossa hän viittasi 45-vuotiaan Auttin kappelin historiaan,
Hän totesi myös, että voidaan sanoa, että suvulla on oma nimikkokappeli. Sukuseuran
esimies Marketta Harju-Autti esitti tervehdyssanat. Poisnukkuneiden muistohetki ja
seppelpartion lähettäminen hiljensivät muistamaan menneitä sukupolvia. Samaan aiheeseen
liittyi Leila Kolppasen (o. s. Harju-Autti) esittämä runo, jonka hänen äitinsä Liisa Räsänen
(ent. Harju-Autti) oli kirjoittanut sodassa tammikuussa 1942 kaatuneen miehensä Ilmari
Harju-Auttin muistolle. –Suvun historiasta Marketta Harju-Autti kertoi esitelmässään Auttin
suvun jäsenet Suuren adressin allekirjoittajina. Tiivistelmä esitelmästä on sukuseuran
kotisivuilla kohdassa Suvun historiaa. – Anne Majuri (Simo-Pekan sukuhaara) lauloi vielä
aamupäivän lopuksi.
Ennen lounasta kappelin pihalla otettiin juhlassa mukana olleista valokuvia, jotka tulevat
sukuseuran kotisivuille kohtaan Suvun jäsenet. Lohikeittolounaan ja kahvin jälkeen
kokoonnuimme sääntömääräiseen kokoukseen. Sen avasi varaesimies Heikki Autti, joka
valittiin myös kokouksen puheenjohtajaksi. Kokouksen sihteerinä toimi Aulikki Autti. –
Päättyneen viisivuotiskauden (2006–2011) toimintakertomus hyväksyttiin, samoin tilikauden
2006–2010 tilinpäätös. Tilintarkastajien lausuntojen mukaan sukuneuvostolle myönnettiin
tili- ja vastuuvapaus. Seuraavan kauden (2011–2016) toimintasuunnitelma hyväksyttiin.
Samoin hyväksyttiin talousarvio, jonka yhteydessä päätettiin jäsenmaksuksi 15 euroa
vuodelta.
Kokous valitsi sukuneuvoston seuraavasti:
Sukuneuvoston esimieheksi valittiin Marketta Harju-Autti (Simo Pekan sukuhaara) ja
varaesimieheksi Heikki Autti (Juho Heikin sukuhaara).

Jäsenet:
Juho Heikin sukuhaara
Aleksi Autti
varalla Eila Kontas
Johanna Autti
Sauli Niskala
Päivi Autti
Aulikki Autti
Antin sukuhaara
Kaija Kinnunen
varalla Teuvo Piirainen
Simon Pekan sukuhaara
Esko Harju-Autti
varalla Anneli Harju-Autti
Eini Kestilä
Leila Kolppanen
Eila Uusi-Autti
Saila Oikarainen
Muina päätettävinä asioina oli sääntömuutos sukuseuran sääntöjen 6 §:ään, tilitarkastajan
muuttaminen toiminnantarkastajaksi. Tähän tehtävään kokouksessa valittiin Juha Heiskanen
ja varalle Erkki Uutela.
Päätettäviin asioihin kuului myös suvun tunnuksen tulevaisuus. Ratkaistavana oli se,
säilytetäänkö nykyinen poromerkkitunnus, vai otetaanko käyttöön uusi Lapin yliopiston
taiteiden tiedekunnassa suunniteltu uusi ehdotus (liite). Asiasta käytiin vilkas keskustelu, ja
päätös oli se, että nykyinen tunnus säilytetään edelleen käytössä. Asiaan päätettiin palata
seuraavassa kokouksessa.
Kokouksen lopussa sukuneuvosto kutsui kolmanneksi kunniajäsenekseen Arto Harju-Auttin,
joka toimi sukuseuran varaesimiehenä 1993–1996 ja esimiehenä
1996–2001.
Kiitossanoissaan Arto muisteli jäsenrekisterin tekemistä kesällä 1993.
Kokouksen jälkeen saimme tutustua suvun kantatalon eli Juhon rakennuksiin, jotka
tuhoutuivat Lapin sodassa syksyllä 1944. Jorma Auttin, Timo Auttin ja Marjatta Otra-ahon
(o. s. Autti) tietojen ja kahden valokuvan mukaan Jarmo Jokelainen (Simo Pekan sukuhaara)
oli työstänyt ja koostanut rakennusten pohjapiirustukset sekä asemapiirustuksen rakennusten
sijainnista. Jarmon esittelyä täydensivät Jorman omat muistelut pihapiirin elämästä.
Juhlassa mukana olleet saivat nuo piirustukset mukaansa ja ne ovat kotisivuilla kohdassa
Suvun historiaa. Tätä esitystä täydensi vielä se, että Jorma ja Timo olivat merkinneet
rakennusten paikat myös maastoon. Muistokiven paikkahan on päärakennuksen päässä,
Jyrhämän puolella. Se on tuttu paikka kaikille aikaisemmissakin juhlissa mukana olleille.
Ohjelmassa oli seuraavaksi Mervi Auttin tekemä dokumenttielokuva Auttin neidit ikkunalla.
Mervi itse kertoi sen jälkeen elokuvasta ja väitöskirjastaan Etsimessä neitikulttuuri, 1900luvun alun valokuvaajanaisia Rovaniemellä (2010). Väitöskirjaa oli myös myytävänä.
Sukujuhlan valmisteluissa sukuneuvosto oli pyytänyt juhlan ohjelmaan esittelyjä ja
näyttelyjä suvun jäsenten harrastuksista. Auttin kyläkartanossa saimme tutustua Eini Kestilän
posliinimaalauksen tuotteisiin, Johanna Auttin puutöihin ja huonekalujen entisöintiin sekä
Anne Majurin kirjoihin ja musiikkituotantoon. Harjulla juhlavieraat tutustuivat Arton uuteen
lantala-ateljeehen sekä siellä oleviin töihin.
Ohjelmatauoilla oli mahdollisuus tutustua vuoden 2006 juhlan tehtyihin sukupuihin, jotka
olivat kappelin seinällä. – Myös jäsenrekisteritietoja täydennettiin.
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Käynti muistokivellä ja joillakin myös Auttikönkäällä edelsi lähtökahveja ja
loppuseremoniaa. Päätössanoissaan Arto innosti nuoria tulemaan mukaan sukuseuran
toimintaan. Anne Majurin laulu päätti päiväohjelman. – Illalla osa juhlaväestä jatkoi
yhdessäoloa vielä Auttin Nuorisoseuran talolla tansseilla, jossa musiikista vastasivat Viljo
Askola (Juho Heikin sukuhaara) ja yhtye.
2.

Sukuneuvoston järjestäytyminen

Uusi ja vanha sukuneuvosto pitivät yhteisen kokouksensa 2.10.2011 Rovaniemellä.
Kokouksessa valittiin sukuneuvoston sihteeriksi Johanna Autti ja rahastonhoitajaksi Aino
Ollonen sekä jäsenrekisterin hoitajiksi Aino Ollonen ja Aleksi Autti. Jäsenten yhteystiedot
ilmoitettiin jäsenkirjeessä ja ne ovat myös sukuseuran kotisivuilla.

3. Sukuneuvoston kokoukset 2011–2016 ja kokouspaikat
Kuluneena toimintakautena sukuneuvosto on pitänyt 13 kokousta seuraavasti: 2.10.2011
Leila Kolppasen luona (vanhan ja uuden sukuneuvoston yhteinen kokous), 16.9.2012
Johanna Auttin luona, 7.4.2013 Marketta Harju-Auttin luona, 5.8.2013 Heikki Auttin luona
Helsingissä, 29.9.2013 Marketta Harju-Auttin luona, 22.3.2014 Johanna Auttin luona ja
19.10.2014 Johanna Auttin luona, 22.3.2015 Leila Kolppasen luona ja 27.9.2015 Auttin
Kylätalolla ja 21.2.2016 Päivi Auttin luona, 3.4.2016 Marketta Harju-Auttin luona,
10.5.2016 Marketta Harju-Auttin luona, 4.7.2016 Päivi Auttin luona ja 8.7.2016 Auttin
kappelilla. Vuoden 2016 kokousten määrään ovat vaikuttaneet sukujuhlien valmistelut. –
Sukuneuvosto on pitänyt yhteyttä myös sähköpostitse.

4. Jäsenkirjeet ja joulukortit
Jäsenkirjeitä lähetettiin toimikautena seuraavasti: 30.10.2011 (263 kappaletta), 15.10.2012
(271 kappaletta) 31.5.2013 (275 kappaletta), 10.11.2013 (275 kappaletta), 11.11.2014 (280
kappaletta), 3.11.2015 (285 kappaletta) ja 19.4.2016 (295 kappaletta). Kirje 31.5.2013
sisälsi kutsun sukuseuran tapaamiseen Helsinkiin 3.8.2013 ja kirje 19.4.2016 sisälsi myös
kutsun sukukokoukseen Auttiin 9.7.2016.
Toimikautena sukuseura on lähettänyt kaksi joulukorttia: vuonna 2011 (264 kappaletta) ja
vuonna 2012 (271 kappaletta). Molemmissa kortti oli tehty valokuvista Joulun viettoa
Vanhassa Auttissa Rovaniemellä 1925. Kortit julkaistiin myös sukuseuran kotisivuilla.
Vuosina 2013. 2014 ja 2015 sukuseura ei lähettänyt erikseen joulukortteja. Jäsenkirjeet ovat
näinä vuosina sisältäneet hyvän joulun ja hyvän uuden vuoden toivotukset.
5. Jäsenmaksut
Sukukokouksen 29.7.2011 hyväksymä jäsenmaksu on ollut 15 euroa jäseneltä.
Jäsenmaksuja on maksettu seuraavasti: Vuoden 2011 aikana jäsenmaksun maksajia oli
yhteensä 144. vuonna 2012 yhteensä 154, joista 9 vuoden 2011 maksuja; vuonna 2013
maksajia oli 134 ja vuonna 2014 maksajia oli 140 sekä vuoden 2015 maksajien määrä 134.
Vuoden 2016 jäsenmaksu maksetaan vuoden lopulla sukukokouksen 9.7.2016 tekemän
päätöksen suuruisena.
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6. Jäsenrekisteri
Jäsenrekisteriä ovat hoitaneet Aino Ollonen, Aleksi Autti, Johanna Autti ja Marketta HarjuAutti. Jäsentietojen muutoslomake on lähetetty jokaisen jäsenkirjeen yhteydessä. Se on ollut
tulostettavissa myös sukuseuran kotisivuilta. Tietoja on täydennetty jäsenten lähettämien
ilmoitusten perusteella. Julkisuudessa olleista pohjoissuomalaisten lehtien ilmoituksista on
poimittu tietoja kuolemantapauksista, vaikka niitä ei erikseen ole sukuseuralle ilmoitettu.
Jäsenrekisterin hoitamista varten sukuseura hankki syksyllä 2015 käyttöönsä tietokoneen.
Sen hinta oli 679,00 euroa.
Sukukokoukseen 9.7.2016 on tuotu näytteet tämänhetkisistä rekistereistä. Niiden tietoja voi
vielä täydentää. Vuoden 2016 jäsenkirjeessä ilmoitetaan rekisterien tilausmahdollisuudesta.
7. Sukuseuran kotisivut
http://www.auttinsuku.fi
Auttin sukuseura ry:n kotisivut ovat olleet käytössä vuodesta 2004 lähtien.
ylläpidosta on vastannut Heikki Autti. Sivuilla on myös 2011 ilmestynyt lehti.

Niiden

Uusia kotisivuja ovat työstäneet Heikki Autti ja Andreas Koutsoukos sekä Johanna Autti.
8. Sukuseuran talous
Sukukokouksessa 29.7.2011 jäsenmaksun suuruudeksi vahvistettiin entinen eli 15 euroa
jäseneltä. Jäsenmaksutiedot on esitelty edellä. Keskeisimmät toistuvat kustannukset tulevat
jäsenkirjeiden postituksesta.
Sukuneuvosto esittääkin toimintasuunnitelmassaan, että
jäsenkirjeiden lähettämisessä siirryttäisiin vähitellen sähköpostin käyttöön. Tämän vuoksi
sukuneuvosto pyysi jäsenkirjeessään 19.4.2016 jäseniä lähettämään sähköpostiosoitteita.
Vuosien 2011, 2012 ja 2013 toiminnan on tarkastanut Juha Heiskanen ja vuosien 2014 ja
2015 Erkki Uutela. Sukuseura on käsitellyt tilit ja tarkastajien lausunnot kokouksissaan.
9. Muistamiset
Sukuseuran aktiivisiin perustajajäseniin kuulunut Kauko Kaltio kuoli Oulussa 24.10.2012.
Sukuseura muisti hautajaisissa 16.11.2012 kukkakimpulla, jonka laskivat Eila Kontas, Matti
Kumpulehto ja Marketta Harju-Autti. Muistotilaisuudessa sukuseuran muistosanat esitti
Marketta Harju-Autti.
Marketta Autti, o. s. Härkönen (s. 21.3.1913) kuoli 31.3.2015. Hänen kotinsa Tukkipojantie
18 oli 1990-luvulla monet vuodet sukuneuvoston kokouspaikkana. – Marketta Harju-Autti
kutsuttiin sukuseuran edustajana hautajaisiin ja muistotilaisuuteen. Johanna Autti ja
Marketta Harju-Autti laskivat kukkakimpun siunaustilaisuudessa ja muistotilaisuudessa
Marketta Harju-Autti esitti sukuseuran muistosanat.
Sukuseuran kunniajäsen Arto Harju-Autti täytti 60 vuotta 24.11.2012. Sukuseura onnitteli
ruusukimpulla.
Muuten Auttin sukuseura ry on onnitellut jäsenkirjeessä merkkipäiviä viettäviä sekä
esittänyt osanottonsa poisnukkuneiden omaisille.
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10. Tapahtumat
Sukutapaaminen Helsingissä 3.8.2013
Helteinen elokuun lauantai-iltapäivä 3.8.2013 kokosi noin 80 sukuseuran jäsentä yhteen.
Mukana oli ilahduttavan paljon ensikertalaisia. – Keräännyimme aluksi Kauppatorin Havis
Amandan patsaalle, josta nousimme meille tilattuun kulttuuriraitiovaunuun. Kiertelimme pari
tuntia kesäistä pääkaupunkiamme; matkan aikana Heikki Autti kertoi paikoista, joiden kautta
ajoimme. Päädyimme Käpylään Heikki Auttin kotipihalle. Maittavan aterian ja yhdessäolon
merkeissä päivä kääntyi iltaan. Välillä poikkesimme lähellä olevalle kentälle, jossa eri
sukuhaarojen edustajat kerääntyivät omiksi ryhmikseen. Lopuksi muodostimme kentän
ympäri ison sukupiirin, jossa yhteisyyden viesti kiersi puristuksena kädestä käteen.
Auttin neidit -valokuvanäyttely 14.8.–14.11.2014 Arktikumissa ja suvun jäsenten
tapaaminen
Auttin neidit -valokuvanäyttely oli toistamiseen 14.8.–14.11.2014 Arktikumissa. Asiasta
ilmoitettiin jo keväällä sukuseuran kotisivuilla. Sukuneuvosto päätti järjestää suvun
jäsenten yhteisen tutustumisen näyttelyyn 13.9.2014 klo 13. Tapaamisesta ilmoitettiin
rovaniemeläisten lehtien seuratoimintapalstoilla ja sukuseuran kotisivuilla.
Paikalle tuli kaikkiaan 13 sukuseuran jäsentä. Mervi Autti esitteli näyttelyä ja sen jälkeen
juotiin kakkukahvit. Lopuksi oli mahdollista tutustua muihin näyttelyihin.
Jääkärien muistolaatan paljastus Oulussa 27.11.2014
Jääkäriliikkeen perustamisesta tuli 20.11.2014 kuluneeksi 100 vuotta. Tapauksen kunniaksi
Oulun kouluissa paljastettiin 27.11.2014 muistolaatat kouluissa opiskelleiden jääkärien
muistoksi. Auttin sukuseura ry sai kutsun Oulun Suomalaiseen Yhteiskouluun, jonka oppilas
Pietari Aleksanteri Autti (1893–1959) oli. Koska Juhani Autti Helsingistä ei voinut tulla
paikalle, sukua tilaisuudessa edustivat Hannu Autti, Teuvo Autti ja Marketta Harju-Autti.
Jääkärimuistomerkille sytytettiin sukuseuran puolesta kynttilä ja laskettiin pieni sinivalkoinen kukkakimppu.
Vetoomus Rovaniemen seurakunnalle Auttin kappelin säilyttämisen puolesta
Auttin sukuseura ry:n edustajina Aleksi Autti ja Marketta Harju-Autti jättivät 13.1.2015
Rovaniemen seurakunnassa kirkkoherra Jouni Riipiselle vetoomuksen Auttin kappelin
säilyttämisen puolesta. Vetoomus oli käsitelty ja hyväksytty sukuneuvoston kokouksessa
19.10.2014.
Vetoomuksessa todettiin seuraavasti:
Auttin sukuseura ry on huolestuneena pannut merkille suunnitelmat ja keskustelut Auttin
kappelin tulevaisuudesta, joista vaihtoehtoina ovat esimerkiksi purkaminen ja myyminen
kokonaan muuhun tarkoitukseen. Kappelista luopumisen syiksi on esitetty nykyiset suuret
käyttökustannukset ja kalliiksi tuleva remontti.
Auttin suvulle ja sukuseuralle kappeli on osa historiaa ja identiteettiä. Monet sen nyt jo
edesmenneistä jäsenistä olivat mukana kappelin paikasta päätettäessä, monet myös
rakentamassa. Kaikki sukuseuran kokoukset on pidetty Auttin kappelilla. Kappelin
tilaisuuksiin on kokoonnuttu sekä isommalla että pienemmällä joukolla. Monien viimeinen
matka on kulkenut ja kulkee kappelin alttarin kautta. Myös muualla asuvat suvun jäsenet
ovat käynneillään voineet todeta kylän ja suvun näkyvän kiinnekohdan, jonne on hyvä tulla.
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Auttin sukuseura ry vetoaa nyt Rovaniemen seurakuntaan kappelin säilyttämisen puolesta.
Sen mielestä on etsittävä kaikki mahdolliset ratkaisut, jotta kappeli voi edelleen olla
kokoontumispaikkana sekä suvun jäsenille että muille jokivarressa asuville ja liikkuville.
Lapin sota tuhosi 70 vuotta sitten Rovaniemen ainoan kirkon. – Auttin sukuseura ry toivoo,
että Rovaniemen seurakunta ei nyt itse lähde tuhoamisen tielle.
Auttin sukuseura ry pyytää, että tämä vetoomus otetaan esille Auttin kappelin tulevaisuutta
koskevissa keskusteluissa.
Tämä sukuseuran vetoomus oli yksi osa sitä keskustelua, jota
käytiin. – Kappeli on säilynyt.

kappelin tulevaisuudesta

Historiateos Elämää Yläkemijoen kylissä
Elämää Yläkemjioen kylissä – Yläkemijoen historia I ilmestyi heinäkuussa 2015. Sen
julkistus oli
Marjetanpäivän juhlassa Pöykkölässä 19.7.2015
ja Yläkemijoen
Kylämarkkinoilla Auttissa. 25.7.2015. Teoksessa on Marketta Harju-Auttin artikkeli Auttin
suvun vaiheita, lisäksi hänen artikkelinsa alueen murteesta ja paikannimistä. Jouko
Saraniemen artikkelissa Poronhoitoa 1800-luvulla Rovaniemen pitäjässä ja Kalliosalmen
paliskunnassa tulee esille tietoa Auttin suvun poronhoidosta.
Liittyminen Auttin Kylätaloyhdistyksen jäseneksi
Sukuseura liittyi Auttin Kylätaloyhdistys ry:n jäseneksi. Jäsenmaksu on 20 euroa. Osa
kuudennen sukukokouksen tapahtumista 9.7.2016 pidetään kylätalolla.
Harju-Auttit ovat kokoontuneet
Hilja ja Pekka Harju-Auttin jälkeläiset ovat tavanneet neljä kertaa, kolmesti pyhäinpäivän
aikaan ja kerran kesällä. Vuonna 2011 olimme Leila Kolppasen luona Rovaniemellä,
vuonna 2012 Eini Kestilän luona Koskenkylässä ja vuonna 2013 Arto Harju-Auttin ja Timo
Harju-Auttin luona Auttissa.
Perheen kolmannen sukupolven edustajia ja heidän jälkeläisiään kokoontui 19.7.2014
Auttiin Kylätalolle ja Harjun taloihin. Paikalla oli 65 osallistujaa. Sukuseura ei varsinaisesti
osallistunut järjestelyihin. Kuitenkin seinällä oli nähtävissä sukupuu ja samalla oli
mahdollisuus täydentää tietoja sukuseuran rekisteriin.
11. Kuudennen sukukokouksen valmistelu
Sukuneuvosto piti 27.9.2015 kokouksen Auttissa. Siellä kuudennen sukukokouksen ajaksi
päätettiin 9.7.2016. Asiasta ilmoitettiin jäsenkirjeessä 3.11.2015.
Valmistelu ja suunnittelu ovat edenneet sukuneuvoston kokouksissa vuoden 2016 puolella.
Varattiin kokouksen paikat: Auttin kappeli, Auttin Kylätalo, Auttin Nuoriseuran talo ja
Auttin Kyläkartano (majoitustila). Lisäksi tilattiin ruoka- ja kahvitarjoilu Auttikönkään
Pirttikahvilalta. Rovaniemen seurakunnan kanssa on sovittu seurakunnan tervehdyksestä ja
tulokahveista. Ohjelman alustavat tiedot lähetettiin jäsenkirjeessä 19.4.2016. Siinä oli myös
maksutiedot. Ilmoittautumisaika päättyi 20.6.2016. Lasten ohjelman vuoksi pyydettiin
erikseen ilmoittautumiset. Niitä tuli yksi kappale. Sääntömääräisen kokouksen kutsu
julkaistiin Lapin Kansassa 22.6.2016. – Osallistujia 4.7.2016 mennessä on ilmoittautunut
58, mutta sukuneuvosto päätti varautua 80 osallistujan määrään.
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Lopullinen juhlan ohjelmarunko hyväksyttiin sukuneuvoston kokouksessa 4.7.2016.
Samassa kokouksessa tehtiin myös ehdotukset uusista kunniajäsenistä.
12. Suvun tunnus
Kokouksessaan 21.2.2016 sukuneuvosto päätti, että se ei tuo kuudenteen sukukokoukseen
9.7.2016 uutta esitystä suvun tunnuksesta, vaikka sellainen sisältyi 6.8.2011
sukukokouksessa hyväksyttyyn toimintasuunnitelmaan. Sukuneuvoston mielestä seuran
toiminnan alusta asti käytössä ollut poromerkki on jo vakiintunut ja tuttu.
Sukuneuvoston
kokouksessa 3.4.2016 Eini Kestilä esitteli ehdotuksiaan posliinille
maalattavista poromerkkitunnuksen sisältävistä esineistä (riipus, pinssi ja magneetti).
Päätettiin että Eini Kestilä tekee ja tilaa tällaisia noin 100 kappaletta myytäväksi sukujuhlaan
9.7.2016. Sukuseura vastaa niiden kustannuksista. – Samalla päätettiin, että Eini Kestilä voi
tehdä myyntiin tunnuksen sisältäviä muitakin esineitä, joita hän voi myydä omaan laskuunsa.
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