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Hyvät Auttin sukuseura ry:n jäsenet, alkutalven tervehdys kaikille!
Tämä jäsenkirje kertoo sukuseuramme ajankohtaiset asiat.
1. Auttin sukuseura ry:n kuudes kokous 9.7.2016 Auttissa
Sukuseuramme kuudes sääntömääräinen kokous pidettiin Auttissa 9.7.2016. Sukuneuvosto oli
valmistellut sen pitämässään seitsemässä kokouksessa. Jäsenkirje ja kokouskutsu lähetettiin
19.4.2016 ja ilmoittautumisaika päättyi 20.6.2016.
Suvun jäseniltä pyydettiin ennakkoon
ohjelmaehdotuksia. Niitä tuli kaksi.
Osanottajamäärä jäi tällä kertaa valitettavan vähäiseksi. Ennakkoon ilmoittautuneita oli 60, mutta
heistä 10 jäi saapumatta. Määrä kuitenkin täyttyi juhlapaikalla ilmoittautuneista.
Päivä aloitettiin Rovaniemen seurakunnan tarjoamilla tulokahveilla. Lipun saapumisen ja
Lippulaulun jälkeen avaussanat esitti kunniajäsen Arto Harju-Autti. Hän palautti mieleen
sukuseuran tavoitteet: historian selvittäminen, perinteiden vaaliminen ja yhteenkuuluvuuden
lisääminen. Lisäksi hän viittasi iltapäivän ohjelmaan, esineiden aikamatkaan.
Ohjelmassa seurasivat hiljainen hetki ja muistokynttilät poisnukkuneille. Sankarivainajia ja
veteraaneja kunnioitettiin lähettämällä seppelpartio Auttin hautausmaalle.
Rovaniemen
seurakunnan tervehdyksen esitti aluekappalainen Topi Litendahl. Hänen puheenvuorona pohja oli
sukujuhlaan sopiva 5. Moos 32.7 – Muistelkaa menneitä aikoja, ajatelkaa menneiden sukupolvien
päiviä. Litendahlin mukaan tällaisessa suvun kokoontumisessa koetaan samaistumista ja yhteen
liittymistä aikoihin ja tapahtumiin, joiden juuret kantautuvat hyvin kauas.
Esimiehen puheenvuorossa Marketta Harju-Autti aluksi kiitti seurakuntaa tulokahveista ja siitä,
että Auttin kappeli on saanut säilyä. Esittihän sukuseura tammikuussa 2015 omalta osaltaan
vetoomuksen asian puolesta. Seuraavaksi Marketta otti esille muutamia mieleen palautuksia
suvun elämästä. Viime vuonna tuli kuluneeksi 70 vuotta siitä, kun pohjoisen väki palasi evakosta
ja rintamalta sekä aloitti jälleenrakennuksen. Marketta kehotti kertaamaan ja tallentamaan suvun
vaiheita noista ajoista. Samoin hän kehotti kiinnittämään huomion suvun vanhoihin säilyneisiin
esineisiin. Historiateos Elämää Yläkemijoen kylissä on kuvannut suvun ja sen kotiseudun
historiaa monipuolisesti. Lopuksi Marketta pohti sukuseuran toiminnan aktiivisuutta. – Mistä
kertoo juhlan osallistujamäärän pieneneminen? Aikaisemmasta poikkeava tapaamisen aika,
heinäkuun alkupuoli, saattaa olla yksi syy. Se ei kuitenkaan selitä kaikkea. – Vastausta voisi
kysyä jokaiselta tämän kirjeen vastaanottajalta.
Sääntömääräisen kokouksen asiat käsiteltiin joustavasti (ks. kohta 2). Puheenjohtajana toimi Arto
Harju-Autti ja sihteerinä Johanna Autti. Kokouksen lopuksi sukuseura kutsui kolme uutta
kunniajäsentä: Aulikki Autti, joka on toiminut sukuseuran jäsenenä ja sihteerinä 1993–2011 ja
varajäsenenä 2011–2016, Esko Harju-Autti, joka on toiminut sukuneuvoston varsinaisena
jäsenenä 1993–2016 ja Marketta Harju-Autti, joka on toiminut sukuneuvoston varsinaisena
jäsenenä 1993–1996, varaesimiehenä 1996–2006 ja esimiehenä 2006–2016. Kaikille annettiin
poromerkkirintamerkit
Kiitossanoissaan Aulikki Autti muisteli
seuran perustamisen
alkuvaiheita, erityisesti jäsenrekisterin koostamista.
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Juhlapaikalla on myös myyntitori. Vierailla oli mahdollisuus ostaa Eini Kestilän posliinista
valmistamia suvun tunnuksella, eli poromerkin kuvilla, varustettuja riipuksia, rintamerkkejä ja
magneetteja. Einillä oli myytävänä myös muita kädentaidon tuotteita. Teos Elämää Yläkemijoen
kylissä sai muutaman kiinnostuneen ostajan. Sukuneuvosto oli kerännyt myös arpajaisvoittoja,
jotka löysivät omistajansa.
Perinteinen lohikeittolounas päätti aamupäivän osuuden kappelilla. Koska osanottajien määrä jäi
pieneksi, meno Auttin Kylätalolle jätettiin ohjelmasta pois. Sen sijaan menimme Harju-Auttin
pihapiiriin eli Harjulle. Pihalla Johanna luki veljensä Riston tervehdyksen. Esineiden
aikamatkalla Arton makasiinissä näimme pöydän, jonka esivanhempamme Juho ja Kaisa ovat
tuoneet muuttaessaan Auttiin 1843. Lisäksi Arto oli koonnut seinille ja kattoon esineitä, jotka
osalle olivat tuttuja, osa puolestaan sai arvuutella, mitä milläkin oli tehty. Lantala-ateljeessa oli
esillä Arton maalaamia tauluja ja Astan posliinitöitä. Timo avasi ovet omalla puolellaan
navettasaluunaan. Matti Kumpulehdon huuliharpun soitto sopi tunnelmaan.
Harjulta monet jatkoivat muistokivelle. Taisipa joku piipahtaa katsomassa rakenteilla olevia
Pirttikosken kalaportaita. – Ne vihittiin käyttöönsä 10.9.2016.
Kappelille kokoonnuimme loppuseremonioihin ja lähtökahveille. Päätössanat lausui Esko HarjuAutti, yksi päivällä kutsutuista kunniajäsenistä. Hän muistutti sanonnasta: Suku on pahin. Esko
käänsi sen toisinpäin: Suku on paras. Tämän ajatuksen myötä lähdimme kotimatkalle. Tosin osa
jatkoi vielä yhdessäoloa sukuseuran järjestämissä tansseissa Auttin Nuoriseuran talolla
2. Kokouksen päätöksiä
Auttin kappelilla 9.7.2016 pidetty kokous käsitteli sääntömääräiset asiat. Se hyväksyi
toimintakertomuksen (2011–2016) ja vahvisti tilinpäätöksen (2011–2015) ja myönsi tili- ja
vastuuvapauden sukuneuvostolle ja rahastonhoitajalla. Edelleen kokous hyväksyi seuraavan
toimintakauden (2016–2021) toimintasuunnitelman ja talousarvion. Sukuneuvostolle annettiin
oikeus päättää kotisivujen ja jäsenrekisterin hoidon korvausmaksuista.
Jäsenmaksun
suuruudeksi päätettiin edelleen 15,00 euroa jäseneltä vuodessa. Kokous myös päätti, että
jäsenkirjeiden postittamisessa siirrytään vähitellen sähköpostin käyttöön. Niinpä jäseniä
pyydetään lähettämään sähköpostiosoitteitaan sihteerille.
Seuraavan viisivuotiskauden ajaksi erillisiä tapaamisia ei ole suunniteltu. Sukuneuvosto kuitenkin
ottaa vastaan ehdotuksia tapaamisista ja muusta ohjelmasta.
Kokouksessa tehtiin seuraavat henkilövalinnat:
Esimies
Marketta Harju-Autti (Simo Pekan sukuhaara)
Varaesimies Aleksi Autti ( Juho Heikin sukuhaara)
Muut sukuneuvoston jäsenet:
Juho Heikin sukuhaara
Johanna Autti
Päivi Autti
Sauli Niskala

varajäsen: Eila Kontas
varajäsen: Aulikki Autti
varajäsen: Kimmo Kaltio

Antin sukuhaara
Teuvo Piirainen

varajäsen: Kaija Kinnunen

Simo Pekan sukuhaara
Raili Koistinen
Timo Harju-Autti
Sanna Honkanen

varajäsen: Esa Virtanen
varajäsen: Eini Kestilä
varajäsen: Leila Kolppanen

Toiminnantarkastajaksi valittiin Juha Heiskanen ja varalle Erkki Uutela.
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Uusi sukuneuvosto on pitänyt yhden sähköpostikokouksen
7.11.2016. Siinä se
valitsi sihteerikseen Johanna Auttin ja rahastonhoitajaksi Aino Ollosen. Samassa kokouksessa
sukuneuvosto hyväksyi myös tämän lähetettävän jäsenkirjeen.

3. Sukuseuran kotisivut http://www.auttinsuku.fi
Sukuseuran kotisivujen uudistaminen on ollut työn alla pitkään. Nyt voimme ilmoittaa, että
uudistetut sivut ovat käytettävissä viimeistään vuoden 2017 alussa samassa osoitteessa
http://www.auttinsuku.fi

4. 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 perheitä kohdanneiden kuolemantapausten johdosta.
Sukuseura ei lähetä erikseen joulutervehdystä, vaan se on tässä.

 
Hyvää joulua
ja
menestyksellistä uutta vuotta
Auttin sukuseura ry

 
5. Jäsenrekisteri ja jäsenmaksu vuodelta 2016
Mukana seuraa lomake jäsenrekisterin muutosilmoituksia varten. Voitte lähettää niitä myös
sähköpostitse. – Alla on tiedot jäsenmaksun suoritusta varten. Sukukokouksen päätöksen
mukaan se on 15 euroa jäseneltä. Toivomme, että maksatte sen viimeistään 30.11.2016.

Maksun saaja
Saajan tilinumero

Viite
Eräpäivä

Auttin sukuseura ry
FI67 5640 0220 0477 60
Jäsenmaksu 2016
15 euroa
5500
30.11.2016
Terveisin
Auttin sukuseura ry:n sukuneuvosto
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Auttin sukuseura ry:n sukuneuvoston jäsenten ja varajäsenten yhteystiedot
2016–2021
Marketta Harju-Autti
Vartiokatu 23-25 C 21
96200 Rovaniemi
040 845 3576
Marketta.Harju-Autti@pp.inet.fi
esimies
jäsenrekisterin hoitaja

Aleksi Autti
Konkelontie 20
96100 Rovaniemi
040 517 3219
aleksi.autti@pp.inet.fi
varaesimies, jäsenrekisterin hoitaja

Johanna Autti
Piisivalkeantie 7–9 B 14
96100 Rovaniemi
0400 341 098
Johanna.Autti@gmail.com
sihteeri, kotisivujen hoitaja

Eila Kontas
Ryytimaantie 7 A 9
00320 Helsinki
040 587 7121

Päivi Autti
Valtakatu 40 B 26
96200 Rovaniemi
040 524 3791
paivi.autti@rovaniemi.fi

Aulikki Autti
Tukkipojantie 18
96200 Rovaniemi
040 755 0031
Aulikki.Autti@hotmail.com

Sauli Niskala
Männikköpolku 12
97655 Autti
044 022 3041
sauliniskala@luukku.com

Kimmo Kaltio
Jokirannantie 6 C 8
88300 Paltamo
045 264 3193
kimmo.kaltio@caverion.com

Teuvo Piirainen
Piiraisentie 71
97635 Juuniemi
0400 215 688
piirainenteuvo@gmail.com

Kaija Kinnunen
Kulpinranta 6 A 2
96900 Saarenkylä
040 503 9482

Raili Koistinen
Pirttikuja 10
99800 Ivalo
040 715 4553
raili.koistinen@gmail.com

Esa Virtanen
Kuusipolku 7
16730 Kutajärvi
040 505 6615
esperando_63@phnet.fi

Timo Harju-Autti
Pirkkakatu 8 A 16
96200 Rovaniemi
040 556 8590
timo.harju-autti@hansavillage.fi

Eini Kestilä
Myllykuja 3
96600 Rovaniemi
040 057 8727
Eini.Kestila@pp.inet.fi
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Sanna Honkanen
Pirttitie 7
96200 Rovaniemi
040 757 0694
sanna.honkanen@mac.com
Aino Ollonen
Vanttausjärventie 422
97625 Vanttauskoski
040 939 0775
aino.ollonen@gmail.com
rahastonhoitaja

Leila Kolppanen
Markkinakatu 7 A A17
96200 Rovaniemi
040 593 9327
leila.kolppanen@gmail.com

