
 

 
Auttin sukuseura ry    JÄSENKIRJE 1/2011 

     24.10.2011 

 

Hyvät Auttin sukuseuran jäsenet 

 

Tämä on sukuseuramme varsinainen jäsenkirje tälle vuodelle. Aikaisemmin olette saaneet 

luettavaksenne toisen lehtemme ja tiedot kesän viidennestä sukujuhlasta. Tässä kerromme juhlasta ja 

kokouksen päätöksistä ja lähetämme myös lomakkeet jäsenmaksun maksamista ja 

jäsenrekisteritietojen täydentämistä varten. 

 

1. Viides sukujuhla ja -kokous 

Suunnitelman mukaan viides sukujuhlamme ja -kokouksemme pidettiin Auttissa 6.8.2011. Osanottajia 

oli runsas sata. Kiitokset kaikille mukana olleille.  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 tulee sukuseuran kotisivuille kohtaan 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. 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 
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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. 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 

tulevat myös kotisivuille kohtaan 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, 1900-luvun alun 

valokuvaajanaisia  Rovaniemellä (2010). Väitöskirjaa oli myös myytävänä.  – Kirjaa on edelleenkin 

saatavana, ks. erikseen kohta 4.  

 

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.   

 

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 ja yhteystiedot 

 

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  ja Aleksi Autti.  

 

Sukuneuvoston jäsenten yhteystiedot ovat tämän kirjeen mukana olevassa liitteessä ja ne ovat myös 

sukuseuran kotisivuilla. 

 

3. Muistamiset  

 

Sukuseura onnittelee kaikkia tänä vuonna pyöreitä merkkivuosia juhlivia  ja muitakin merkkipäiviä 

viettäviä. Samoin onnittelumme kaikille häitä viettäneille ja viettäville sekä perheenlisäystä saaneille ja 

saaville. –  Onnittelumme myös opiskelu-, urheilu-  ja muista saavutuksista. 

Osanottomme myös perheitä kohdanneiden kuolemantapausten johdosta. 
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4.  Väitöskirjoja saatavana 

 

Mervi Auttin väitöskirjaa on edelleen saatavana 20 euron hintaan (+ postimaksu)  Aleksi Auttilta (ks. 

sukuneuvoston jäsenten yhteystiedot).  Kirja on esimerkiksi sopiva lahja. 

 

 

5. Sukutapaaminen Helsingissä kesällä 2013 

 

Sukuseuran toimintasuunnitelmassa (2011–2016) sanotaan, että seura järjestää kokouksia ja suvun 

tapaamisia.  Kokouksessaan 2.10.2011 sukuneuvosto päätti, että sukuseura järjestää heinä-elokuussa 

2013 suvun jäsenten tapaamisen Helsingissä.  Kyseessä ei ole varsinainen sääntömääräinen kokous, 

vaikka muodollinen ylimääräinen kokouskin voidaan pitää. Keskeistä on ainakin juhlistaa 20 vuotta 

täyttävää sukuseuraamme.   Tärkeää on kuitenkin saada koolle erityisesti Etelä-Suomessa olevia suvun 

jäseniä.  Tietysti pohjoisestakin tullaan mukaan. Ohjelman yksityiskohdat suunnitellaan vuoden  2012 

aikana. – Vihjeitä ja toiveita voi jättää sukuneuvoston jäsenille vaikka heti. 

 

6. http://www.auttinsuku.fi 

 

Sukuseuramme kotisivut ovat olleet käytössä vuodesta 2004 lähtien.   Viime sukukokouksen 

ohjelmasta sinne on täydennetään tietoja suvun historiasta, kuten edellä tuli esille. Sukunimitiedot on 

myös ajantasaistettu. Kesäkuussa 2011 ilmestynyt suvun toinen lehti on edelleen luettavissa myös 

kotisivuillamme. 

 

Kohta  Suvun jäsenet vaatii kirjautumiseen käyttäjätunnuksen ja salasanan, jonka saa osoitteesta 

info@auttinsuku.fi Salasanan ja käyttäjätunnuksen takana on valokuvia ja myöhemmin sinne tulee 

myös viime kesän juhlasta tehty video. – Korostettakaan, että kotisivuilla ei ole jäsenrekisterin 

tietoja, joita jotkut ovat sinne kaivanneet.    

 

7. Jäsenmaksu ja rekisteritietojen täydentäminen 

 

Tämän kirjeen mukana ovat tiedot jäsenmaksujen maksamista varten.  Kuten edellä tuli esille, 

6.8.2011 päätettiin, että maksu on 15 euroa vuodessa.  Toivomme, että maksat jäsenmaksun 

viimeistään 15.11.2011. 

 

 

Mukana seuraa myös lomake jäsenrekisterin tietojen täydentämistä ja osoitteenmuutoksia varten. 

 

 

 

 

 

             Terveisin 

 

 

 Auttin sukuseura ry:n sukuneuvosto 

http://www.auttinsuku.fi/

