
Ylä-Savon Auvisten sukuseura 
20 vuotta 

Kuvia vuosien varrelta 



Valmistelua Tervaharjulla 1998 
Tuomon 50-vuotisjuhlien yhteydessä 



Tervaharjulla 1998 

Sirpa soitteli harmonikkaa 

Martti Auvinen onnittelee  
Tuomoa 



Ja käytiin myös Auvilan pihalla 



Perustava kokous Pielaveden 
Suojalassa kesällä 2000 

Auvisten suvut kokoontuvat 
  
Pielaveellä on jo pitkään pähkäilty sitä, että Auvisia on sillä sun tiällä, 
mutta sukua ei muka oltas. No asijaan oli tietenkin suatava selevyys, 
joten aenaki kahen Auvisen sukuhaaran immeiset löi piäsä yhteen ja 
totes, että sama ukkihan, Soldat Erich Aufwin s. 1726, meillä on.  
Nii että veljesten mukuloita ollaan.  
Tämän jälkeen ei ennää pitkään pähkäilty, kun piätettiin kokkoontuva 
yhessä viettämään haaska kesälaavantai ja vuntieroomaan josko 
perustettas sukuseura. Sitä vaste varattiin Pielaveen Suojala 
lauantaiksi 15.7.2000 ja emännät tilattiin laittamaan pöytä korreeks 
näläkäsille ja matkan kulkijoille. Ohjelmaks keksittiin tietysti Sirpan 
hanurinsoittoo valokuvien kahtelun ja jutustelun lommmaan sekä 
tutustuminen Pitkänkosken myllyyn, joka on näkemise arvone 
kotpaikka. 
Nyt myö vuan outellaan sukulaisia ympär Suomee ja 
ilimottaatumisia10.7.2000 männessä. 

 



Sukuseura merkitty yhdistysrekisteriin 13.12.2000 



Veikko Penttinen ja mylly 



Ryhmäkuva 



Vas. Anja Kontioinen, Marjatta Hänninen, 
Heikki Auvinen, takana Kaija Hänninen 



Tallinnassa 2006 



Sukukokous Evakkokeskuksella 2008 







Sukutapaaminen Pielavedellä 2009 

Nuorempaa ja vanhempaa ikäpolvea 







Auviset kokoontuivat pienemmällä 
porukalla Tuusulassa 2009 



Sukukokous Kuopiossa 2010 
Kokoonnuttiin Kuopion satamassa ja osa jatkoi  
laivalla asuntomessuille. 



Auviset Sonkakoskella 2011 



YLÄ-SAVON AUVISTEN 

SUKUSEURAN HERALDINEN 

TUNNUS 
 

Ylä-Savon Auvisten vaakuna suunniteltiin vuosina 2011-12. Jäseniltä 
kerättiin ideoita ja näkemyksiä millaisia asioita ja arvoja vaakunan 
tulisi edustaa. 
Varsinaisessa suunnittelussa ja toteutuksessa käytettiin 
ammattiapuna kokenutta heraldikkoa Harri Rantasta, joka on 
suunnitellut mm. presidenttien Martti Ahtisaari ja Tarja Halonen 
vaakunat. 



YLÄ-SAVON AUVISTEN SUKUSEURAN 

HERALDINEN TUNNUS 
 

Vaakunaselitys 
Mustalla kilvellä yläreunaltaan lohenpyrstökoroinen ja alareunaltaan 
aaltokoroinen hirsi yläpuolellaan kaksi kaateista auranvannasta ja 
alapuolellaan naulakantainen apilaristi; kaikki kultaa 
Pistokypärä. Kypäränpeite musta, vuoripuoli kultaa. 
Lakipunos kultaa ja mustaa. Kypäränkoristeena kaksi hopeista 
paaluttaista tuohitorvea, välissään nouseva musta havu. 
Aiheperustelu: 
Hirsi, joka yläreunaltaan lohenpyrstökoroinen, kuvaa rakentamista 
(liitokset) ja aaltokoro viittaa nimeen, että veden merkitykseen.  
Aurat kertovat maataloudesta ja apilapäinen naularisti ja tuohitorvet 
viittaavat Pielaveteen. 
Kypäräkoristeinen havuristi viittaa sukutilan maiden lähellä olevaan 
suojeltuun mäntyyn. 
  
 



Sukukokous Pielavedellä 2012 



Sukutapaaminen Koljonvirralla 2013 
• Pidettiin sukutapaaminen 

Iisalmen Koljonvirralla 







Sukukokous Bomballa2014 
• Kokoonnuttiin Nurmeksen Bomballa 



Sukutapaaminen Pielavedellä 2015 
• Tervaharjulla 



Sukukirjan julkistaminen 2015 
• Sukukirjan julkistamistilaisuus pidettiin 

Pielaveden Sulkavan metsäsyysmajalla 
marraskuussa 2015. 



Sukukokous Iisalmen Runnilla 2016 



Sukutapaaminen Vuokatissa 2017 



Vuosikokous Mikkelissä 2018 
Kokoonnuttiin Kenkäverossa 



Kesätapaaminen Savonlinnassa 2019 


