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Puheenjohtajan palsta
Pidät kädessäsi ensimmäistä Katteluksen sukuseuran uutislehtistä. Lehti on lähe
tetty ainaisjäsenille ja vuoden 1998 jäsenmaksun maksaneille sekä myös niille su
kuseuraan kuulumattomille sukulaisille, jotka palauttivat henkilökyselylomakkeen runsas vuosi sitten. Hallituksen tavoitteena on, että sukuseura julkaisee tä
män tyyppisen ja tästä kehittyvän tiedotuslehden ainakin kerran vuodessa.
Lehden sisällöksi on ajateltu mm. puheenjohtajan ajankohtaiskatsausta, hallituk
sen tiedotuksia ja sukuhaarojen yhdyshenkilöiden yhteystietoja. Hilda Katteluksella, sukuseuran perustajalla, ensimmäisellä puheenjohtajalla sekä kunniajäsenel
lä olisi oma palstansa, jossa hän kertoo suvustamme ja sukuseuramme vaiheista.
Sukuhaarat tullaan vuoronperään esittelemään tarkemmin. Sukuhaaran yhdys
henkilöllä on tämän puheenvuoron koostamisessa tärkeä osuus.
Odotan myös muitten kirjoittamia, suvusta ja sukulaisista kertovia juttuja sekä
yleisönosastokirjoituksia, jonne jokainen sukuseuran jäsen voi lähettää omia mielipidekirjoituksiaan. Lisäksi sukututkimuksen kautta saadaan mielenkiintoista tie
toa, mitä myös tullaan esittelemään lehden sivuilla.
Sukuseuramme on myös internetissä www.saunalahti.fi/merniemi/kattelus.htmosoitteessa, josta pääsee mm. palautesivulle, jonka kautta voi ilmoittaa mm. per
heenlisäyksistä tai muista jäsenasioista, kuten osoitteenmuutoksista. Jäseneksi voi
hakeutua myös internetin kautta, jäsenyys astuu voimaan, kun hallitus on käsitel
lyt hakemuksen tiedot ja jäsenmaksu on saapunut sukuseuran pankkitilille.
Toivon sukulaisten yhteydenottoja ja tapaamisia eri muodoissa.
Toivotan koko hallituksen puolesta kaikille sukulaisillemme lämmintä ja rentout
tavaa kesäaikaa.
Esko Aho

H allituksen toiveita ja tavoitteita
Sukuseuramme jäsenmäärä 31.12.1998 oli 238 henkilöä, joista nuorisojäseniä50.
Päätavoitteemme ei ole valtaisa jäsenmäärä, mutta toivomme, että Sinä ja perheesi
olette sukuseuramme jäseniä myös v. 1999 tai liitytte uusiksi jäseniksi jäsenmak
sun maksamalla. Liittymismaksua ei peritä.
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Jäsenmaksun suuruushan on 30 m k/vuosi ja jäsenten alle 18-vuotiaat lapset
kuuluvat nuorisojäseninä seuraamme ilman jäsenmaksua.
Tämän lehden mukana on tilisiirtolomake, jolla voit kätevästi maksaa vuoden
1999 jäsenmaksun Kosken Osuuspankkiin sukuseuran tilille 517107-24714.
Jos joku tuttu sukulaisemme, esim. aikuistunut lapsesi, ei ole saanut tätä lehtistämme, ilmoittaisitko hänelle, että osoitteensa yhdyshenkilölle tai sihteerille il
moittamalla ja jäsenmaksun maksamalla yhteydenotot tulevaisuudessa taataan.
Ainaisjäsenet ovat luonnollisesti vapaat jäsenmaksusta.
Viime kesän sukujuhlamme yhteydessä yleinen kokous hyväksyi sukuseuramme
seuraavan kolmivuotiskauden tavoitteet. Hallitus on niistä keskustellut ja ehdo
tuksistamme saat tietoa seuraavassa lehdessämme.

Sukuseuram m e syntyhistoriaa ja sukujuhlat
Sukumme esivanhemmat, Olof Staffansson ja hänen vaimonsa Brita, tulivat isän- ^
niksi Kosken Tl Katteluksen yksinäistaloon vuonna 1658.
Tästä alkaa sukupolvien ketju, joka on haaroittunut eri puolelle Suomea. Joka su
kupolvessa on kuitenkin ollut jäseniä, jotka ovat asuneet Katteluksen kylässä.
Katteluksen kylä oli yhtä taloa 1800-luvun alkuun asti, jolloin isojaon yhteydessä
kylä jaettiin kahtia ja muodostettiin Ylikatteluksen ja Alikatteluksen tilat ja Ylhäis
ten torppa.
Vuonna 1964 silloisen Ylikatteluksen omistajille luovutettiin sukutaulut, joissa oli
mainittu siihenastiset yhdeksän sukupolvea esivanhemmistamme alkaen sekä su
ku viirit, joissa esitetään isäntäketjun alkuvuosi 1658. Virallisen sukututkimuksen
oli suorittanut arkistoneuvos Aulis Oja Suomen kansallisarkistosta.
Suvun ensimmäinen kokoamistilaisuus pidettiin Ylikatteluksen tilalla v u o n n ^
1965 Aadi Katteluksen 60-vuotispäivänä. Kutsun saivat kaikki tiedossa olleet, Ylikatteluksella syntyneet ja heidän jälkeläisensä. Juhlaan osallistui 173 sukulaista.
Samassa yhteydessä pystytettiin sukuviirit kolmelle tilalle, Ylikattelus, Pikala ja
Rauharanta, koska veljekset Aadi, August ja Pauli Kattelus olivat jakaneet tilan
kolmeen osaan.
!980-luvun lopussa heräsi ajatus suvun kokoamiseksi uudelleen ja mahdollisen
sukuseuran perustamiseksi.
Seuraava sukukokous pidettiin 30.6.1991 Kosken Tl Nuortentuvalla. Tilaisuudessa
oli 192 osanottajaa. Samalla valittiin eri sukuhaarojen edustajista toimikunta kehit
tämään yhteydenpitoa, harkitsemaan sukuseuran perustamista, laatimaan suku
seuran sääntöehdotus ja huolehtimaan seuraavan sukukokouksen pitämisestä.
Seuraava sukukokous pidettiinkin 11.6.1995 Perniön Lehmirannan Lomakeskuk
sessa. Tilaisuus oli samalla sukuseuramme perustamiskokous. Sukuseuran ni-

meksi tuli esi vanhempiemme mukaan Olof Staffanssonin ja hänen vaimonsa
Britan, Katteluksen sukuseura, joka rekisteröitiin 12.12.1996 nro 168420. Perus
tamiskokouksessa oli mukana 121 sukulaista.
Samalla valittiin sukuseuran ensimmäisen hallituksen puheenjohtajaksi sosiaali
neuvos Hilda Kattelus Koskelta TL ja jäseniksi myymäläpäällikkö Esko Aho Loi
maalta, FM Anne Haapanen-Aalto Turusta, luotsi Kari Juokslahti Porvoosta, rkm.
Timo Saarni Salosta, päiväkodin johtaja Liisa Suominen Turusta ja rak.ins. Rauno
Kattelus Hämeenlinnasta. Hallitus valitsi varapuheenjohtajaksi Esko Ahon ja sih
teeriksi Rauno Katteluksen.
Sääntöjen mukaan sukuseuran yleinen kokous ja sukujuhla pidetään joka kolmas
vuosi. Näin ollen seuraava tapaaminen oli 14.6.1998 Turussa, Laivaston Kerhon
tiloissa. Sukujuhlaamme osallistui 105 henkilöä. Myös Alikatteluksen sukuhaara
oli edustettuna, koska osa sen sukuhaaran edustajista oli hallituksen tiedossa.
Sukuseuramme yleisessä kokouksessa vahvistettiin kolmen edellisen vuoden tilit
ja myönnettin vastuuvapaudet.
Hilda Kattelus ikäänsä ja heikohkoon näköönsä vedoten luopui puheenjohtajuu
desta ja hänen esityksestään uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Esko Aho. Hilda
Kattelus valittiin varapuheenjohtajaksi. Alikatteluksen sukuhaaran yhdyshenki
löksi ja hallituksen jäseneksi valittiin Ritva Mikkola Koskelta Tl.
Kaikki nykyiset hallituksen jäsenet ja muut sukuhaarojen yhdyshenkilöt yhteys
tietoineen ovat tämän lehden lopussa.
Sukuseuran ensimmäinen
hallitus: vas. Rauno Katte
lus, Esko Aho, Hilda Kat
telus, Timo Saarni, Liisa
Suominen ja Anne Haapanen-Aalto.
Kuvasta
puuttuu Kari Juokslahti.

SUUNNITTELUKILPAILU
Sukuseuran yleinen kokous hyväksyi kesällä 1998 hallituksen esityksen, että seu
rallemme suunnitellaan vaakuna, logo ja viiri.
Hallitus julistaa näinollen aiheesta kaikille vapaan suunnittelukilpailun.
Tavoitteena on yksinkertainen ja tyylikäs yhteinen tunnuksemme, jota voisimme
käyttää esim. kirjelomakkeissa, servieteissä, kahvilusikoissa ja muissa käyttöesi
neissä sekä viirinä.
Kilpailuehdotukset voivat olla sanallisia tai piirroksia ja ne tulee toimittaa Esko
Aholle, Ylistaronkatu 30 32200 Loimaa, 15.9.1999 mennessä.

Sukuseuran hallitus valitsee, tarvittaessa asiantuntijaa apuna käyttäen, voittajan.
Hallitus pidättää oikeuden ehdotusten jatkosuunnitteluun ja käyttöön. Voittaneen
ehdotuksen tekijän henkilötiedot tallennetaan sukuseuran historiatietoihin.
Palkintona on lisäksi suunnittelijan ja hänen perheensä ilmainen osallistuminen
kesän 2001 sukujuhlaan.
Lisätietoa mm. aihetta koskevasta kirjallisuudesta saa Rauno Kattelukselta, Not
kotie 4 C 13210 Hämeenlinna, puh. (03) 617 2555 tai 050 322 5811.

Sukuseuran sukuhaarat ia niiden yhdyshenkilöt
Heikki Heikinpoika Kattelus, "Suomenherra" (1811 -1897)
Esko Aho, hallituksen puheenjohtaja
Ylistaronkatu 30 32200 Loimaa, puh. (02)762 4034 tai 040 544 5751

Kustaa Haapanen (1861 -1950)
Anne Haapanen-Aalto,

Liisa Suominen

hallituksen jäsen
Punomontie 4 B 11 20360
Turku puh. (02)230 2009

hallituksen jäsen
Hintsa Knaapin katu 8 A 11
20610 Turku puh (02)244 8164

Jalmari Kattelus (1882 -1974)
Jouko Kattelus, Mielontie 123 21380 Aura puh. (02)486 9609

Hilja Peltonen o.s. Kattelus (1894 -1968)
Veikko Järvinen, Huuhkajantie 14 40520 Jyväskylä puh. (014)641 040

Iida Vilhelmiina Hilden o.s. Kattelus (1866 -

)

Kolme sukulaista tiedossa, ei jäseniä. Ei yhdyshenkilöä.

Maria Elina Hietarinta o.s. Kattelus (1878 -1969)
Timo Saarni, hallituksen jäsen
Venemestarinkatu 30 B 24240 Salo puh. (02)731 7151

Matilda Lehtonen o.s. Kattelus (1880 -1965)
Kari Juokslahti, Kenttäkatu 3 as. 6 48910 Kotka puh. (05)225 7461

Kaarlo Vihtori Kattelus (1873 -1942)
Hilda Kattelus

Rauno Kattelus

hallituksen varaphj.
Härkätie 450 31500 Koski Tl
puh. (02)484 2 742

hallituksen jäsen, sihteeri
Notkotie 4 C 13210 Hämeenlinna
puh. (03)617 2555 tai 050 322 5811

Amanda Karolina Tuomola o.s. Kattelus (1843 -1933)
Tellervo Häikiö, Tuiskunkatu 6 B 24100 Salo puh. (02)731 1990

Alikatteluksen sukuhaara
Ritva Mikkola, hallituksen jäsen,Salontie 602 A 31500 Koski Tl puh. (02)484 2053

