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Hyvät Auttin suvun jäsenet
Kesäinen tervehdys Teille kaikille. Tässä jäsenkirjeessä kerromme vielä lyhyesti viime kesän
neljännestä sukukokouksesta ja sen päätöksistä. Samalla esitte-lemme tulevia suunnitelmia.
Keskeisen osan kirjeestämme muodostaa suunnit-telukilpailun julistus.
Neljäs sukukokous
Helteinen lauantaipäivä keräsi 29.7.2006 kokoon Auttin kappelille noin 140 suku-juhlavierasta.
Perinteisten alkumenojen jälkeen meitä tervehtivät Rovaniemen kaupungin edustajana
apulaiskaupunginjohtaja Martti Anttila ja Rovaniemen seurakunnan edustajana kappalainen
Mirja-Liisa Lindström.
Tällä kertaa ei varsinaista juhlaesitelmää ollut, mutta muisteluissa palasimme Auttin koulun
vaiheisiin, koska koulun perustamisesta tulee kuluneeksi 90 vuotta. Lohikeiton jälkeen
suuntasimme Auttin kantatalon muistokivelle, jonne istutimme Pisiönniemeltä tuodun
kotikuusen.
Muistokiveltä jatkoimme Auttin koululle, nykyiselle kylätalolle. Siellä saimme nähdä Johanna
Auttin sekä Aino ja Annika Ollosen tekemät hienot sukupuum-me. Niiden oksilta läsnäolijat
löysivät itsensä. – Kirjeessä sukuneuvosto oli keväällä pyytänyt kuvia valokuvanäyttelyyn.
Pyynnön tulos oli valitettavasti aika vähäinen, mutta silti näyttely oli mielenkiintoinen. Koulun
pihalla järjes-tettiin sukuhaarojen välinen köydenvetokilpailu, jonka voitti Simo Pekan
sukuhaara.
Palasimme kappelille arpajaisiin ja sääntömääräiseen kokoukseen. Puheenjohtajana toimi
Heikki Autti Helsingistä ja sihteerinä Aulikki Autti Rovaniemeltä. Ensimmäinen esimiehemme
Esa Autti kutsuttiin sukuseuran kunniajäseneksi. Sukuseuran esimieheksi valittiin Marketta
Harju-Autti Oulusta. Jäsenmaksun suuruudeksi hyväksyttiin edelleen 10 euroa jäseneltä.
Lähtökahvit ja Maammelaulu päättivät juhlapäivän.

Sukuneuvosto
Auttin sukuseura ry:n sääntömääräisessä kokouksessa 29.7.2006 sukuneuvoston esimieheksi
valittiin Marketta Harju-Autti Simo Pekan sukuhaarasta ja vara-esimieheksi Heikki Autti Juho
Heikin sukuhaarasta.
Muut jäsenet
Juho Heikin sukuhaara:
Aulikki Autti
Eeva Autti (k. 6.1.2007)
Kerttu Ruumensaari

varalla
Eila Kontas
Aleksi Autti
Johanna Autti

Antin sukuhaara:
Kaija Kinnunen

Teuvo Piirainen

Simon Pekan sukuhaara:
Esko Harju-Autti
Eini Kestilä
Pekka Uusi-Autti

Anneli Harju-Autti
Timo Uusi-Autti
Eija Tapio

Kokouksessaan sukuneuvosto valitsi sihteerikseen Aulikki Auttin sekä sukuneu-voston
ulkopuolelta jäsenrekisterinhoitajaksi ja rahastonhoitajaksi Aino Ollosen (Simo Pekan
sukuhaara).
Sukuneuvoston jäsenten yhteystiedot ovat erillisessä liitteessä tämän kirjeen mukana.
Jäsenmaksu ja jäsenrekisteri
Kiitos kaikille jäsenmaksunsa maksaneille. Näin voimme pitää yhteyttä sekä hoitaa ja
jäsenrekisteriä ja pitää sitä ajan tasalla. Kuluvan vuoden jäsen-maksun, 10 euroa hengeltä,
voitte maksaa tässä mukana tulevalla pankki-siirtolomakkeella. Ilmoittakaa
osoitteenmuutoksistanne Aino Olloselle. Samoilla lomakkeilla voitte ilmoittaa myös rekisteriin
täydentäviä ja uusia tietoja.
Muistamisia
Jäsentemme joukosta on poistunut kuluneen vuoden monia. Sukuseura on esittänyt osanottonsa
niissä tapauksissa, joissa asia on tullut tietoon. — Tässä samassa sukuseuran lämmin osanotto
myös sellaisissa tapauksissa, joista emme ole saaneet tietoa.
Sukuseura haluaa onnitella kaikkia tänä vuonna pyöreitä merkkivuosia juhlivia ja muitakin
merkkipäiviä viettäviä. Samoin onnittelumme kaikille häitä viet-täneille ja viettäville sekä
perheenlisäystä saaneille ja saaville. — Onnittelumme myös opiskelu-, urheilu- ja muista
saavutuksista.

HYPERLINK "http://WWW.auttinsuku.fi" WWW.auttinsuku.fi
Sukuseuramme kotisivut ovat olleet käytössä kolme vuotta ja vaativat edelleen täydentämistä.
Sivujen päivitysoikeus tulee lähiaikoina myös Aino Olloselle. – Seuratkaapa siis sivun tietoja.
Kuvia hautausmailta
Suomen Sukututkimusseura on teettänyt internetiin laajan tiedoston ja kuvaston noin 40
suomalaisen hautausmaan hautakivistä. Mukana ovat esimerkiksi Rovaniemen kaikkien
hautausmaiden haudat, jotka on kuvattu vuosina 2003–2004. Suvun jäsenten hautoja on
nähtävissä myös muiden hautausmaiden kuvissa.
Tietosuojavaltuutettu on henkilötietolakiin vedoten 27.3.2006 vaatinut tiedoston poistamista.
Vastauksessaan 15.5.2006 Suomen Sukututkimusseura on ilmoit-tanut, että poistamiseen ei ole
perusteita. – Tiedosto on siis ainakin toistaiseksi nähtävissä luetteloiden ja hakemistojen linkistä
osoitteessa HYPERLINK "http://www.genealogia.fi" http://www.genealogia.fi
Tulevia tapahtumia
Sukuneuvosto suunnitteli kokouksessaan 17.3.2007 alustavasti tapahtumia vuodelle 2008. Esille
tulivat ehdotuksina sukututkimuspäivän järjestäminen kevättalvella 2008 Rovaniemellä.
Esitelmän pitäjiksi pyydettäisiin alan asian-tuntijoita. – Toisena otettiin esille yhden päivän retki
suvun asuinpaikoille Posiolle ja Kuusamoon. Mahdollinen aika olisi kesä 2008. Esittäkääpä
näistä ajatuksianne ja toiveitanne sukuneuvoston jäsenille.

_________________________________________
SUVUN TUNNUKSEN SUUNNITTELUKILPAILU
Tausta
Auttin sukuseura ry:n tunnuksena on sen toiminnan alusta eli vuodesta 1993 lähtien käytetty
poromerkkiä, kuten myös tässä jäsenkirjeessä. Merkki perustuu suvun yhteen vanhaan ja
merkittävään elinkeinoon, poronhoitoon, josta merkki on periytynyt esi-vanhempien mukana
Kuusamosta Auttiin ja Vanttausjärvelle. – Merkki luetaan seuraavasti:
Vasen, alla hanka, pykälä;

oikea päällä hanka.

Monipuolisen ja käyttökelpoisen kuvan ja merkin suunnittelusta on keskusteltu kuluneiden
vuosien aikana. Sukuneuvosto teki asiasta esityksen viime kesän suku-kokouksen
toimintasuunnitelmaan. Esityksen pohjalta Auttin sukuseura ry päätti kokouksessaan 29.7.2006
järjestää alkaneen viisivuotiskauden alussa suunnittelu-kilpailun. Käytännön tehtävien hoito
annettiin sukuneuvostolle.

Suunnittelukilpailun julistus
Tehdyn päätöksen perusteella Auttin sukuseura ry:n sukuneuvosto julistaa seuraavanlaisen
kilpailun:
1) Tehtävänä on suunnitella Auttin sukuseura ry:lle tunnukseksi kuva/kuvio. Sen tulee liittyä
esimerkiksi suvun historiaan, asuinpaikkaan ja sukunimen alku-perään. Sopivia ja toivottavia
lähtökohtia ovat käytössä oleva poromerkki ja Auttikönkään rotkoalue. Sukunimemme
pohjahan on saamelaisperäinen rotkoa merkitsevä sana.
2) Kuvan/kuvion tulisi olla sellainen, että sitä voitaisiin erikokoisina käyttää esimerkiksi
sukuviireissä, pöytästandaareissa, rintamerkeissä, kirjepapereissa, adresseissa, korteissa,
huiveissa, paidoissa jne.
3) Työn taustaksi on hyvä tutustua esimerkiksi Sukuviesti-lehteen ja muiden sukuseurojen
kotisivuihin osoitteessa HYPERLINK "http://www.genealogia.fi" http://www.genealogia.fi
4) Kilpailuaika alkaa 2.7.2007 ja päättyy 31.12.2007. Työn voi lähettää joko paperimuodossa tai
CD-levykkeellä.
5) Kilpailutyöhön osallistutaan nimimerkillä. Mukaan liitetään erilliseen suljettuun kuoreen
kilpailijan yhteystiedot.
6) Kilpailutyöt postitetaan osoitteeseen Aulikki Autti, Lainaankatu 7 A 1, 96200 Rovaniemi.
7) Kilpailun tulokset julkistetaan seuraavassa jäsenkirjeessä ja sukuseuran koti-sivuilla.
8) Voittajalle Auttin sukuseura ry maksaa 300,00 euron palkkion tai stipendin.
___________________________________________________
Terveisin
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