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Hyvät Auttin sukuseura ry:n jäsenet, alkutalven tervehdys kaikille!
Runsaat kaksi vuotta on jo kulunut sukuseuramme kuudennesta sukukokouksesta ja noin vuosi edellisestä
jäsenkirjeestä. – Toiminta on ollut hyvin hiljaista.
1.
Sukuneuvosto ja kotisivut
Sukuneuvosto on pitänyt jonkin verran yhteyttä sähköpostitse ja hyväksyi 16.11.2018 tämän jäsenkirjeen.
Sukuneuvoston jäsenten yhteystiedot ovat nähtävissä kotisivuilla osoitteessa http://www.auttinsuku.fi
Sukuseura toivoo edelleen, että jäsenet lähettävät kotisivuille omia valokuviaan, muistelujaan ja muita
tekstejään. Niitä ottavat vastaan kaikki sukuneuvoston jäsenet. Sivujen kautta on nyt mahdollista tehdä
muutokset myös jäsenrekisteriin. Tämän vuoksi emme lähetä erikseen muutostietojen lomaketta. – Sivut
ovat kaikille avoimet, joten niiden lukemiseen ei tarvita tunnusta, ei myöskään jäsentietojen muutoksiin.
2. Muistamiset
Sukuseura onnittelee kaikkia tänä vuonna merkkipäiviä viettäneitä ja viettäviä. Samoin onnittelumme
kaikille häitä viettäneille ja viettäville sekä perheenlisäystä saaneille ja saaville. – Onnittelumme myös
opiskelu-, urheilu- ja muista saavutuksista.
Lämmin osanottomme perheitä kohdanneiden kuolemantapausten johdosta.
Sukuseuran perustajajäseniin kuulunut Juhani Autti nukkui pois 80-vuotiaana 13.12.2017 Helsingissä.
Sukuseura lähetti muistotilaisuuteen adressin.
Sukuseuran perustamisvaiheesta sukuneuvoston jäsenenä (1993–2016) toiminut Esko Harju-Autti nukkui
pois 72-vuotiaana 12.2.2018 Rovaniemellä. Muistamme hänet kaikkien sukujuhlien lipunkantajana,
seppelpartion johtajana, ruokailujen tilaajana sekä arpajaisten ja tanssi-iltojen järjestäjänä. Sukukokous
kutsui Eskon sukuseuran kunniajäseneksi
9.7.2016. Siunaus- ja muistotilaisuudessa sukuseuran
kukkatervehdyksen veivät sihteeri ja esimies, joka esitti myös muistosanat.
3.
Suvun ja kotiseudun historiaa
Lapin Kansa julkaisi 6.12.2017 artikkelin Pietari Aleksanteri Auttista. Lehden tilaajat voivat lukea sen
näköislehdestä, https://www.lapinkansa.fi Sukuseura sai 26.6.2018 kutsun Ukon tien taivallus ja tarinat
-tapahtumaan 14.7.2018, jossa oli esillä Pietari Aleksanteri Auttin historia. Kutsu välitettiin lähiperheelle
ja tilaisuuteen osallistui pojantytär Sari Autti.
https://www.mpk.fi/Default.aspx?tabid=1054&id=95910
https://vimeo.com/ijhakulinen
K. W. Auttin kaljatehtaan vaiheista on luettavissa Rovaniemen kohdalla osoitteessa www.beerfinland.com
tai http://www.beerfinland.com/suomen_panimot/rovaniemi.htm
Yläkemijoen historian nettisivuilla on luettavissa sekä suvun että kotiseudun historiaa ja katsottavissa Ylen
video jälleenrakennusajasta, jossa on kuvaus Törmäsen talossa sodan jälkeen toimineesta kansakoulusta.
https://ylakemijoenhistoria.wordpress.com/yla-kemijoki/
Kaikki linkit tulevat myös kotisivuille jäsenkirjeeseen sekä Suvun historiaa -sivulle.
4. Auttin suvun asuinpaikoilla
Peräpohjolan sukututkijat ry teki 1.9.2018 matkan Yläkemijoelle ja Posiolle. Marketta Harju-Auttia oli
pyydetty mukaan esittelemään Auttin suvun vaiheita ja asuinpaikkoja. Matkan varrella poimittiin lyhyesti
esille Yläkemijoen eri sukujen asuinpaikkoja, joista Auttin suvusta
tulivat mainituiksi seuraavat:
Vartiosaari (Onnellisten saari), Ala-Koivula Viirinkylässä, Honkamaa Vanttausjärvellä, Törmänen
Vanttauskosken sillan korvassa ja Auttissa Kuusamontien varressa Lahtela ja Askola.
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Linja-auto kiersi Auttin kylän keskustan kautta, jossa Marketta kertoi lyhyesti talojen vaiheista ja
niiden asukkaista. Kantatalon eli Juhon paikalla ja muistokivellä retkeläiset eivät käyneet, mutta paikasta
oli nähtävissä kuvakansiot.
Posiolla kohteena oli Saraniemen suvun lähtöpaikka. Lisäksi käytiin Posion Aholassa Kilpelän talon
pihapiirissä, josta ovat lähtöisin Auttin ja monen muun yläkemijokivartisen suvun juuret. Matkalla oli
mukana myös sukuseuran sihteeri Johanna Autti ja Posiolla joukkoon liittyi siellä asuva suvun jäsen
Veikko Paloniemi. 	
  
	
  	
  

5. Sukuseuran tapaamiset 2019
Sukukokouksen 9.7.2016 toimintasuunnitelmassa ei ole yhtään tapaamista kuluvalle viisivuotiskaudelle,
mutta sellaisia voidaan järjestää. Sama asia todettiin myös vuosien 2016 ja 2017 jäsenkirjeissä. Yhtään
vastausta tapaamisehdotuksiin ei tullut.
Sukuneuvosto keskusteli asiasta sähköpostitse. Se päätti uudistaa nuo ehdotukset jäsenkirjeessä myös tälle
vuodelle. Tapaamiset ovat sekä 1) Helsingissä että 2) Rovaniemellä:
1) Etelän Auttien kesäerotus tapahtuu lauantaina 17.8.2019 Helsingissä, mahdollisesti Suomenlinnassa.
Ilmoittautuminen Heikille alustavasti 31.5.2019 mennessä osoitteeseen heikki.autti@academica.com tai
044 2377 905 mieluiten viestillä. Kesäkuussa tokasta valitaan kellokkaat, jotka keräävät irrallaan olevat
aitaan. Lopullinen varmistus osallistumisesta tehdään 31.7.2019 mennessä Heikille. Sukuseura maksaa
kohtuuhintaisen tarjoilun.
2) Pohjoinen tokkakunta kootaan Rovaniemen kotiseutumuseolle Pöykköläntie 4 maanantaina 29.7.2019
klo 16. Aluksi ohjelmassa on Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry:n ja museon esittely ja sen jälkeen
Pöykkölän lohikeitto ja kampanisukahvit sekä yhdessäoloa.
Sukuseura maksaa kustannukset.
Ilmoittautuminen on 30.6.2019 mennessä
seuraavasti: Johanna Autti, puh. 0400	
   341	
   098
tai
Johanna.autti@gmail.com tai
Marketta Harju-Autti, puh. 040 845 3576 tai Marketta.HarjuAutti@pp.inet.fi
Tapaamisesta on vielä kutsu Lapin Kansan seuratoimintapalstalla heinäkuun puolivälissä.
Tervetuloa!
Asuinpaikka ei vaikuta osallistumiseen.
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6. Jäsenmaksu vuodelta 2018
Alla ovat tiedot jäsenmaksun suoritusta varten. Sukukokouksen päätöksen mukaan se on 15 euroa
jäseneltä. Toivomme, että maksatte sen viimeistään 30.11.2018.
Maksun saaja
Saajan tilinumero

Auttin sukuseura ry
FI67 5640 0220 0477 60
Jäsenmaksu 2018, 15 euroa
Viite 1996
Eräpäivä 30.11.2018
Terveisin
Auttin sukuseura ry:n sukuneuvosto
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