Auttin sukuseura ry

JÄSENKIRJE 1/2014

11.11.2014

Hyvät Auttin sukuseura ry:n jäsenet, alkutalven tervehdys kaikille!
Sukuseuramme kolmas vuosikymmen on lähtenyt kulumaan. Seuraava sukukokous on
vajaan kahden vuoden kuluttua.
1. Sukuneuvosto
Tänä vuonna sukuneuvosto on pitänyt yhden kokouksen (19.10.2014). Muuten
yhteyttä on pidetty sähköpostitse ja puhelimitse. Kokouksessaan sukuneuvosto
hyväksyi vuoden 2013
tilinpäätöksen, joka annettiin toiminnantarkastajalle.
Kokouksessa hyväksytyn ensi vuoden toimintasuunnitelman mukaan aloitetaan
vuoden 2016 sukukokouksen valmistelut. Sukuneuvosto odottaa jäseniltä ehdotuksia
ja vihjeitä ohjelmaa varten.
2. 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-, urheiluja muista saavutuksista
Osanottomme myös perheitä kohdanneiden kuolemantapausten johdosta.
3. Auttin neidit -valokuvanäyttely ja sukuseuran 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 joimme kakkukahvit. Lopuksi oli mahdollista tutustua muihin näyttelyihin.
4. Harju-Auttit kokoontuivat
Hilja ja Pekka Harju-Auttin jälkeläisten tapaamiset ovat jatkuneet. Kolmannen
sukupolven edustajia ja heidän jälkeläisiään kokoontui Auttiin lauantaina 19.7.2014.
Osallistujia kertyi yhteensä 65. Mukana oli muutamia sellaisiakin, jotka olivat
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edellisen kerran tavanneet serkkujaan vuosikymmeniä sitten. Samoin paikalle
tuli ihan ensikertalaisia, sekä lapsia että vanhempiakin.
Kokoonnuimme ensin Auttin kylätalolle eli entiselle koululle. Ukkosen, vesisateen ja
Maisa Koposen poikkihuilun välillä säestäessä esittäydyimme perhekunnittain,
söimme ja joimme kahvit. Seinälle kiinnitetyn sukupuun oksilta jokainen saattoi etsiä
itsensä ja samalla täydentää tietoja myös sukuseuran rekisteriin. Lopuksi menimme
vielä Harjulle nykyisten isäntäväkien vieraaksi. Tilaisuus oli niin onnistunut, että
Harju-Auttit suosittelevat vastaavanlaisen tapaamisen järjestämistä myös muille
perhekunnille.
5. http://www.auttinsuku.fi
Sukuseuramme kotisivut ovat olleet käytössä kymmenen vuotta. Seuratkaa niitä.
6. Jäsenmaksu ja rekisteritietojen täydentäminen
Tämän kirjeen mukana on liite jäsenmaksua varten. Kokouksessa 6.8.2011 päätettiin,
että maksu on 15 euroa jäseneltä. Toivomme, että maksatte osuutenne viimeistään
30.11.2014.
Mukana seuraa myös lomake jäsenrekisterin tietojen täydentämistä ja
osoitteenmuutoksia varten. On muistettava, että sukuseura ei itse kerää tietoja
mistään rekistereistä, vaan jäsenet itse ilmoittavat ne sukuseuralle.
Onkohan lähipiirissäsi/sukuhaarassasi sellaisia, joille jäsenkirjettä ei tule? Tiedämme,
että sellaisia on. Tämä johtuu siitä, että kaikkien osoitteet eivät ole sukuseuran
tiedossa. Jos tällaisen tiedät, anna lomake eteenpäin ja pyydä palauttamaan.
7. Antti Auttin elokuva nähtävissä netissä
Sukumme nuorta polvea edustavan lumilautailija Antti Auttin elokuva Approach &
Attack on nähtävissä ilmaiseksi netissä. Osoite on www.anttisworld.com
8. Auttin suvun vaiheita Ylä-Kemijoen historiassa
Suvun kotiseudusta, Ylä-Kemijoen alueesta, on tekeillä historiateos, joka ilmestyy
vuonna 2015. Siinä kuvataan myös muutamien alueen sukujen vaiheita. Marketta
Harju-Autti on kirjoittanut Auttin suvun kuvauksen pääasiassa sukurekisterin, juhlien
esitelmien ja julkaistujen lehtien tietojen pohjalta. Teksti on käsitelty ja hyväksytty
sukuneuvoston kokouksessa 19.10.2014.
Painetun kirjan lisäksi julkaistaan alueen kylien nettihistoriaa, jossa on muisteluja,
historiikkeja ja valokuvia. Tekstejä on jo luettavissa, esimerkiksi Auttista. Koko YläKemijoen historiahankkeen osoite on
ylakemijoenhistoria.wordpress.com/yla-kemijoki
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9. Vetoomus Auttin kappelin säilyttämisen puolesta
Julkisuudessa on ollut keskusteluissa esillä lähes 50-vuotiaan Auttin kappelin
tulevaisuus. Kappelihan on ollut kaikkien sukukokoustemme pitopaikka ja samalla
seudulla asuvien jäsenten kotikirkko.
Rovaniemen seurakunta on todennut, että tilojen vaatima remontti tulee kalliiksi ja
käyttökustannukset ovat liian suuret. Tulevaisuuden vaihtoehtoina on esitetty jopa
rakennuksen purkaminen tai myyminen muuhun tarkoitukseen.
Sukuneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan 19.10.2014 ja päätti esittää Rovaniemen
seurakunnalle vetoomuksen kappelin säilyttämisen puolesta. Vetoomuksessaan
sukuseura pyytää seurakuntaa etsimään kaikki mahdolliset keinot, että kappeli säilyy
alkuperäisessä käytössään myös tulevaisuudessa.
Vetoomus luovutetaan
seurakunnalle lähiaikoina.
10. Joulukortti
Sukuseura ei tänä vuonna lähetä erikseen joulukorttia, joten toivotukset ovat tässä.
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