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Huhtikuun 20. päivänä 1985 kopsahti puheenjoh-
tajan nuija Laulu-Miesten ravintolan juhlasalissa
Helsingissä rnerkiksi siitä, että seuramme Jäntti-suku
oli syntynyt.

Tapahtumaa todistamaan ja kokemaan oli saapunut
kaikkiaan noin 120 suvun edustajaa eri puolilta maata,
kaukaisimmat Oulun liepeiltä, Tervosta, Rautalam-
milta, Kotkasta, Turusta, Tampereelta jne.

Nuijan varressa oli päätoimittaja Kalevi Jäntti
Helsingistä.

Jrintti-suku ry:n ensimmäinen hallitus, tokaa vas.: Jarmo Jcintti,
Helsinki, Tapio Jr)ntti, Kerava, Olavi Jtintti, Espoo, Pekka
Jrintti, Tuusulo, Pentti J(intti, Lahti, Olavi lcintti, Turku, Pauli
Jrintti, Hyvinkcici, edessci: Marja-Liisa Paturi, Tervakoski, Lllla
Jrintti, Vantaa, Kqlevi Jcintti, Helsinki ja Kaiia Pekari, Helsinki.

Sukuseura perustettiin
Sukumme kehtopaikkojen

kunniaksi viritettiin aluksi
Keski-Suomen kotiseutulau-
lu professori Olavi Jäntin
säestyksellä.

Avajaissanoissaan opettaja
Pekka Jäntti Tuusulasta sel-
vitteli lyhyesti sukuseuran
perustamiseen johtaneita
alkuvaiheita. Seuran toimin-

nan perusteista hän mainitsi
seuraavaa:

"Meidän ensisijainen tar-
koituksemme on perustaa
tänään sellainen seura. jossa
tunnemme olevamme kuin
kotonamme. yhdistys. jossa
välillämme vallitsee yhteen-
kuuluvuuden tunne, yhteen-
liittymä. jonka myönteinen

henki vaikuttaa meistä kat-
soen sekä menneeseen että
tulevaan aikaan. Tarkoituk-
semme perille pääsemme,
kun tämän yhteisen suunnan
tiedostamme. tunnemme ja
koemme."

Ja edelleen:
"Yhdessäolo ja yhteyden-

pito välillämme on toimin-

tamme tavoitteista ensimmäi-
sellä sijalla. - Toiminnan
pääsuuntaviivoista toisella si-
jalla on sukumme historian
tallentaminen ja kolmannella
sijalla sukututkimus. -Vanha sana sanoo, että
"Suku pahin". Viisaus selit-
tynee siten, että me olemme
toiminnassa mukana erilaisin
motivaatioin, koska olemme
erilaisia ihmisiä samasta läh-
tökohdasta huolimatta. Sen
vuoksi säilyttäkäämme toi-
nen toisiamme kohtaan laaja-
katseinen näkemys ja myötä-
mieli, huumormieli ja ilo
pinnassa."

Ennen kuin päätimme
avauksen Savolaisten lau-
luun, puhuja sanoi:

"Hyvät ystävätl
Tuskinpa menen liian kau-

aksi aiheesta ja korkealle
tunnelmissamme nyt. jos pää-
tän kokouksen avauksen Ei-
no Leinon sanoihin:

"On ihmiselo lyhyt kulla-
kin, siis palakaamme lies-
koin leimuvin."

Virallinen kokous ei suo rnqhdollisuutto tutustua laajalti runsaqseenJtintti-joukkoon. Tcissci
kuitenkin ntuutotlta nimeltcicin, oik. Unto Siivonen, PenttiJcirveki, Anna-LiisaJ(irveki, Paavo
Jrint t i, Jorma J cirtt t i.


