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Hyvät Auttin suvun jäsenet
Talvinen tervehdys Teille kaikille. Samalla toivotamme menestyksellistä jatkoa vuodelle 2003. —
Tässä jäsenkirjeessä kerromme sukuseuramme tämänvuotisesta toiminnasta.
Sukuneuvosto kokoontui
Auttin sukuseura ry:n sukuneuvosto piti kokouksensa Rovaniemellä 15.2.2003. Kokouksessaan se
totesi, että vuoden 2002 toiminta oli suhteellisen hiljaista, kuten ennenkin on ollut aina
sukukokouksen jälkeen. Sukumme historia oli kesällä esillä näkyvästi, sillä Mervi Auttin
järjestämä valokuvanäyttely Auttin neidit sai laajaa huomiota eri tiedotusvälineissä. — Tavoitteena
on, että tuo sama näyttely järjestetään joskus myös muualla.
Kokouksessaan sukuneuvosto hyväksyi myös päättyneen vuoden tilit ja totesi, että jäsenmaksuja on
kertynyt riittävästi, jotta varsinaisten sukukokousten välillä voidaan jäseniin pitää yhteyttä.
Alkaneen vuoden jäsemaksut, 10 euroa jäseneltä, voi maksaa tämän kirjeen mukana tulevalla
pankkisiirtolomakkeella 15.4.2003 mennessä.
Tapaamiset Oulussa ja Helsingissä
Toimintasuunnitelmassaan sukukokous kesällä 2001 päätti järjestää suvun jäsenten pienempiä,
paikkakuntakohtaisia, tapaamisia, esimerkiksi Helsingin ja Oulun seudulla. Tällaisilla tilaisuuksilla
halutaan ensinnäkin tavoittaa sellaisia, jotka sukukokouksissa eivät vielä ole käyneet. Toisaalta se
antaa sukukokouksissa käyneille mahdollisuuden tavata useammin kuin joka viides vuosi.
Niinpä sukuneuvosto päätti ryhtyä tuumasta toimeen ja kutsua Oulussa ja sen ympäristössä,
yleensä Oulun läänissä, asuvat Auttin suvun jäsenet iltapäivätapaamiseen ensi syksynä 4.
lokakuuta klo 14.00 Oulun Pikisaareen Ravintola Sokeri-Jussiin. Osoite on Pikisaarentie 2.
Paikalle tulee myös sukuneuvosto. Päätavoitteena on sukulaisten tapaaminen, toisiimme
tutustuminen ja yhdessäolo. Tietysti ”paikallisten” oma ohjelma on tervetullutta.— Valitettavasti
valokuvanäyttelyä ei saada Ouluun vielä tänä vuonna.
Oulun läänissä asuvat Auttin suvun jäsenet! Merkitkääpä tuo päivä jo kalenteriinne ja
ilmoittautukaa Marketta Harju-Auttille viimeistään 27. syyskuuta 2003, puh. 040-845 3576.
Kertokaa tapaamisesta myös sellaisille sukulaisille joita tämä jäsenkirje ei vielä tavoita. —
Muuallakin asuvat jäsenet ovat tietysti tervetulleita.
Edellisen lisäksi sukuneuvosto päätti järjestää vuonna 2004 Auttin suvun jäsenten tapaamisen
Helsingissä. — Siispä nyt Helsingissä ja muuallakin Etelä-Suomessa asuvat, lähettäkääpä
sukuneuvostolle ehdotuksia tapaamisajasta ja -paikasta ja muista asioista.
Kotisivut
Sukukokouksessa päätetty Internet-kotisivujen teko ei valitettavasti vielä vuonna 2002 edennyt,
mutta nyt sukuneuvosto päätti laittaa asiaan vauhtia.
Pohjana sivujen tekemisessä käytetään sukukukansion aineistoa, sukujuhlien esitelmiä ja vuonna
2001 julkaistua lehteä. Sukuneuvosto vetoaa nyt kaikkiin sukuseuran jäseniin muun aineiston
saamiseksi. Erityisesti valokuvat ja niihin liittyvät taustatiedot ovat tervetulleita — ne palautetaan.
Kokoamistyötä ovat lupautuneet tekemään Heikki Autti ja Reijo Harju-Autti. — Tämä nykyajan
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tekniikan hyödyntäminen ei merkitse sitä, että luovuttaisiin
kokonaan
sukukansiosta. Seuraavassa on tekijöiden osoitteet:
Heikki Autti
Reijo Harju-Autti
Osmontie 21
Ounasjoentie 49
00610 Helsinki
96200 Rovaniemi
heikki.autti@decamedia.net
wwwmaster@luukku.com
Aineistoa voi tietysti lähettää myös sukuneuvoston jäsenille.

esimerkiksi

Sukukokous vuonna 2006
Seuraava sukukokous on kesällä 2006. Viime kerralla keskustelussa oli esillä sekä kokoontumisen
paikka tai paikat että ohjelman rakenne. — Sukuneuvosto toivookin ideoita ja ehdotuksia. Vuosi
2006 saattaa nyt tuntua kaukaiselta, mutta järjestämisessä mukana olleet voivat sanoa, että vuodet
kuluvat nopeasti.
Jäsenrekisteri
Jäsenrekisteri vaatii aina ajantasaistamista ja täydentämistä. Niinpä saatte tämän jäsenkirjeen
mukana lomakkeen muutosilmoitusta varten.
Terveisin
Auttin sukuseura ry:n sukuneuvosto

