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Esimiehen palsta

Vuosi on kulunut edellisestä kir-
joituksesta. On sopiva aika katsoa, 
mitä silloin lupailtiin.

Niin tehtiin matka Metsäpirttiin 
ajankohdasta huolimatta! Matka 
hoitui mukavasti, 14 sukuseu-
ralaista oli mukana matkassa ja 
heistä kolme ensimmäistä kertaa. 
Olivat matkaan tyytyväisiä.

Esimies lupasi olla Karjalan 
Liiton kesäjuhlilla mukana. Ja olin 
myös, kulkueessa Ahtiaisten suku-
seuran kyltin kanssa. Kyltissä oli 
sukuseuran logo, joka kiin nosti 
tavattomasti muita sukuseuro-
ja. Myös sukuseuran esittelytaulu 
oli esillä. Jounin tekemä versio sai 
kiitosta näyttelyn järjestäjiltä.

Matkaan lähdettiin torstaiaamu-
na. Ensin kurssi kohti Hollolaa ja 
Siikaniemen kurssikeskusta, tule-
van sukukokouksen paikkaa, jo-
hon näin tutustuimme etukäteen. 
Jatkoimme matkaa Mikkelin kaut-
ta Savonlinnan kasinolle ja aamul-
la kohti Joensuuta.

Kyykkämies kun on, sitä etsii 
ensin kentän ja tutustuu kaupun-
kiin ja juhlapaikkaan. Sitten koh-
ti maatilamajoitusta. Siellä odotti 
meitä sauna. Vastaanotto oli oiva, 
emäntä esitteli meille turvesaunaa. 
Jäimme koukkuun, kokemus oli 
mahtava.

Aamulla ensin kyykkäkentälle. 
Tuloksena oli kuudes sija kilpai-

lussa. Ja sitten juhlapaikalle jär-
jestäytymään juhlakulkueeseen 
Jounin tekemän sukuseuran kyltin 
kanssa.

Kotimatkalla poikkesin Asko 
Ahtiaisen luona kahvilla.

Kesä kului kyykän merkeissä, 
eikä siitä sen enempää.

Syyskuussa Siikaniemessä pi-
detty vuosikokous valitsi ero  vuo-
roiset uudelleen kolmeksi vuodek-
si. Esimiehenä jatkaa Markku 
Saarinen.

Sukututkimus on siinä vaiheessa, 
että tarvitaan apua tietojen tarkis-
tamiseen. Sukukirjatoimikunnan 
voimavarat ja mahdollisuudet ei-
vät yksinkertaisesti riitä kaikkia 
tietoja tarkistamaan. Tästä enem-
män toisaalla lehdessä.

Ensi vuoden sukukokous pide-
tään Tampereella kaksipäiväisenä, 
siitä kerrotaan tarkemmin myö-
hemmin.

Toivotan hyvää vuoden jatkoa ja 
onnea alkavalle vuodelle!

Markku Saarinen
Esimies

PS. Kyykkämies toivottaa su-
kunsa tervetulleeksi hyvän harras-
tuksen pariin, kentällä tavataan!

Sukukokouksen tarkoitus on 
pallon siirtäminen nuorilleHei vaan Liedosta!

Millainen olisi virallisen koko-
ustamisen ja vapaamuotoisen tu-
tustumisen sopiva sekoitussuhde 
sukuseuran toiminnassa?

Tämän kysymyksen ympärillä 
käytiin vilkasta keskustelua syys-
kuussa, kun Metsäpirtin Ahtiaisten 
sukuseura kokoontui Lahden lähel-
lä Siikaniemen kurssikeskuksessa.

Keskustelu liittyi vireillä ole-
vaan sukuseuran sääntömuutok-
seen. Uudistetut säännöt tulevat 
päätettäviksi ensi vuonna, mutta 
nyt haettiin suuria linjoja yhteis-
voimin 30 suvun jäsenen kesken.

Sukuseuran esimies Markku 
Saarinen otti asian keskusteluun 
todeten, että eri sukuseuroilla on 
kokousten pitämisessä kovin eri-
laisia malleja. Väliä voidaan ve-

nyttää aina kolmeen vuoteen asti. 
Markku itse toi harkittavaksi mal-
lin, jossa virallinen kokous olisi 
joka toinen vuosi. Välivuosina pi-
dettäisiin vapaamuotoinen ”kihu-
päivä” ilman jäykkää kokousta.

Esitys herätti monenlaisia aja-
tuksia. Vuosittaista kokoontumis-
ta pidettiin joka tapauksessa tär-
keänä.

Malliksi tarjottiin seuroja, jotka 
vuo sittain kokoontuvat kokonai-
seksi viikonlopuksi, mutta vuosi-
kokous vie ajasta vain pienoisen 
osan. Muu aika käytetään tutus-
tumiseen, kuulumisten vaihtoon, 
ruokailuun, saunomiseen, arpajai-
siin, keskinäisten asioiden mietti-
misen ja niiden yön yli nukkumi-
seen.

Tulijoille 
nimilappu
rintaan, niin 
päästään
alkamaan.
Markku
Saarinen
opastaa Asko 
ja Kaisa
Ahtiaista.
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– Sukukokouksen tarkoitus on 
pallon siirtäminen nuorille, katsoi 
Salli Rastas, joka Ahtiaisten lisäk-
si vaikuttaa aktiivina myös Susien 
piirissä.

Nykyisten sääntöjen mukaan su-
kukokous on ”pakko” pitää kerran 
vuo dessa. Jos virallisten kokous-
ten väli muutettaisiin vaikkapa 
kolmeksi vuodeksi, voisi käydä 
niin, ettei välillä olekaan mitään.

Epäilipä joku itseään niin asia-
keskeiseksi, ettei ehkä tulisi lähte-
neeksi tapahtumaan, jossa keskity-
tään vain hauskan pitoon.  – Mutta 
rutiinit voisi hoitaa tunnissa!

Tänä syksynä Ahtiaisten suku-
kokous pidettiin yhden ilta päivän 
mittaisena, mutta jo ensi vuon-
na päivät venytetään kahteen. 
Seuraavaksi paikaksi valittiin 
Tampereen seutu.

Sääntöjen yksityiskohdista pu-
huttivat myös esimiehen valinta ja 
toimikausi. Nyt esimiehen valitsee 
hallitus keskudestaan.

Osa päivästä käytettiin te keillä 
olevan sukukirjan merkeissä. 

Kokoukseen ilmoittautuneet oli 
etukäteen sijoitettu kohdalleen 
Ahtiaisten sukupuuhun, mut ta vie-
lä riittää sukukirjan työryh mällä 
tekemistä: Kuka olikin väärällä 
oksalla ja kuka kokonaan ilmassa! 
Onneksi kaikki läsnäolijat saatiin 

sentään iltapäivän mittaan oikeil-
le oksilleen.

Runoutta arkistoon

Myös musiikkia ja ru noutta 
kuultiin. Heli Ahtiainen esit-
ti Siikaniemen kauniissa kirkko-
salissa kaksi pianokappaletta.

Helin isoisä Heikki Ahtiainen 
jakoi kuulijakunnalle muisto-
jaan kokouspaikasta ja siellä 
kohtaamis taan, kovia kokeneista 
rintamalotista. Sukuseuran kunnia-
jäsen on armoitettu lausuja, ja täl-
lä kertaa hänen esittämänään kuul-
tiin Yrjö Jylhän runot Kirkastus ja 
Ristilipun alla.

Mynämäessä vajaa vuo si sit-
ten ava tulle Metsäpirtti-arkis-
tolle Heikki lahjoitti vuonna 1996 
tehdyn kasetin lausumiaan ru-
noja. Muistojen matka talviso-
dan Taipaleenjoelle –tallenteella 

on Yrjö Jylhän ja useiden mui-
den runoi lijoiden runoja, joukos-
sa myös yksi Heikin itsensä kirjoit-
tama.

Hallitus jatkaa

Sukuseuran hallitus jatkaa enti-
sessä kokoonpanossa. Erovuorossa 
olivat Markku Saarinen ja Asko 
Ahtiainen, jotka valittiin uudes-
taan. Hetken kuluttua kokoontunut 
hallitus valitsi Markun edelleen 
seuran esimiehen tehtävään, joten 
siinäkin mielessä jatketaan tuttuun 
malliin.

Myös tilintarkastajat Raimo 
Ahtiainen ja Kari Ahtiainen valit-
tiin uudelleen, varalla ovat Risto 
Ahtiainen ja Harri Siltanen.

Seuran jäsenmaksu on 10 €
vuonna 2005. Sekin säilytettiin 
ennal laan.

Raija Herrala

Heli Ahtiainen esitti kaksi piano-
kappaletta.

Salli Rastas, 
Heikki
Ahtiainen
ja Raimo 
Ahtiainen.

Vuoden 2005 sukukokous pidetään
20.-21.8.2005 Kangasalan Äijälässä

Hyväntuulista
kokous väkeä, 
vasem malta 
Kerttu Saari-
nen, Markku 
Lemmetti,
Helena ja Vesa 
Ahtiainen, Matti 
Ahtiainen, Anna 
Maria Laine, 
Hilkka Laine, 
Katariina
Ahtiainen ja 
Liisahelena
Ståhle.


