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Hyvät Auttin sukuseura ry:n jäsenet, alkutalven tervehdys kaikille!
Sukuseuramme kolmas vuosikymmen on kulumassa. Seuraava sukukokous on vajaan
vuoden kuluttua
1. Sukuneuvosto
Tänä vuonna sukuneuvosto on pitänyt kaksi kokousta (22.3. ja 27.9.2015). Muuten
yhteyttä on pidetty sähköpostitse ja puhelimitse. Kokouksessaan 22.3. sukuneuvosto
hyväksyi vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, jotka annettiin
toiminnantarkastajalle. Kokouksessa hyväksytyn vuoden 2015 toimintasuunnitelman
mukaan aloitetaan vuoden 2016 sukukokouksen valmistelut.
2. Auttin sukuseura ry:n kuudes kokous 9.7.2016 Auttissa
Auttissa 27.9.2015 pitämässään kokouksessa sukuneuvosto päätti, että sukuseuran
seuraava kokous pidetään lauantaina 9.7.2016 Auttissa. Se aloitetaan perinteisesti
Auttin kappelilla, josta sitten siirrytään kylälle, Auttin nuoriseuran talolle ja eri
tapahtumiin myös muualle. Ohjelmaa järjestetään kaikenikäisille. Tässä vaiheessa
sukuneuvosto pyytääkin sukuseuran jäseniltä omia ohjelmanumeroehdotuksia,
toiveita ja vihjeitä 31.1.2016 mennessä. Niitä voi lähettää sukuneuvoston jäsenille.
Sukuneuvosto pitää seuraavan kokouksensa 10.2.2016, ja kevään aikana lähetämme
yksityiskohtaiset tiedot kokouksesta ja ilmoittautumisohjeet.

3. Muistamiset
Sukuseura onnittelee kaikkia tänä vuonna pyöreitä merkkivuosia juhlivia ja muitakin
merkkipäiviä viettäviä. Samoin onnittelumme kaikille häitä viettäneille ja viettäville
sekä perheenlisäystä saaneille ja saaville. – Onnittelumme myös opiskelu-, urheiluja muista saavutuksista
Osanottomme perheitä kohdanneiden kuolemantapausten johdosta.
4. http://www.auttinsuku.fi
Sukuseuramme kotisivut ovat olleet käytössä runsaat kymmenen vuotta. Seuratkaa
niitä.
5. Rekisteritietojen täydentäminen ja jäsenmaksu
Sukuseura on täydentänyt jäsenrekisteriä jäseniltä saamiensa tietojen mukaan.
Tavoitteena on, että kaikki halukkaat voivat ensi kesän kokouksessa hankkia itselleen
mahdollisimman ajan tasalla olevan sukutietokansion.
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lomake jäsenrekisterin tietojen täydentämistä ja
osoitteenmuutoksia varten. On muistettava, että sukuseura ei itse kerää tietoja
mistään rekistereistä, vaan jäsenet itse ilmoittavat ne sukuseuralle.
Onkohan lähipiirissäsi/sukuhaarassasi sellaisia, joille jäsenkirjettä ei tule? Tiedämme,
että sellaisia on. Tämä johtuu siitä, että kaikkien osoitteet eivät ole sukuseuran
tiedossa. Jos tällaisen tiedät, anna lomake eteenpäin ja pyydä palauttamaan.
Tämän kirjeen mukana on liite jäsenmaksua varten. Kokouksessa 6.8.2011 päätettiin,
että maksu on 15 euroa jäseneltä. Toivomme, että maksatte osuutenne viimeistään
30.11.2015.

8. Auttin suvun vaiheita Yläkemijoen historiassa
Suvun kotiseudusta on kesällä valmistunut historiateos, Elämää Yläkemijoen kylissä.
Marketta Harju-Autti on kirjoittanut Auttin suvun kuvauksen pääasiassa
sukurekisterin, juhlien esitelmien ja julkaistujen lehtien tietojen pohjalta. Teksti on
ennen julkaisua käsitelty ja hyväksytty sukuneuvoston kokouksessa 19.10.2014.
Kirjaa on saatavilla Rovaniemen kirjakaupoista. Hinta on 35 euroa. Sitä voi myös
tilata rahastonhoitajaltamme. Kirjoja on myynnissä vielä ensi kesänä
kokouksessamme.
Painetun kirjan lisäksi on koottu alueen kylien nettihistoriaa, jossa on muisteluja,
historiikkeja ja valokuvia. Tekstejä on luettavissa, esimerkiksi Auttista. Koko
Yläkemijoen historiahankkeen osoite on
ylakemijoenhistoria.wordpress.com/yla-kemijoki

9. Joulutoivotukset
Sukuseura ei tänä vuonna lähetä erikseen joulukorttia, joten toivotukset ovat tässä.
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