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Hyvät Auttin suvun jäsenet
Kevättalvinen tervehdys Teille kaikille. Samalla toivotamme menestyksellistä jatkoa
vuodelle 2004. — Tässä jäsenkirjeessä kerromme sukuseuramme tämänvuotisista
asioista.
Sukuneuvosto
Auttin sukuseura ry:n sukuneuvosto ei ole vielä tänä vuonna pitänyt yhteistä
kokousta, mutta ajankohtaisia asioita on käsitelty puhelinneuvotteluissa ja
sähköpostitse. Sukukokousten välivuodet ovat aika hiljaisia, kuten ennenkin.
Edellisen vuoden tilinpäätös on tehty, mutta neuvosto ei ole sitä vielä vahvistanut.
Kiitos kuitenkin kaikille jäsenmaksunsa maksaneille. Näin voimme pitää yhteyttä.
Alkaneen vuoden jäsemaksut, 10 euroa jäseneltä, voi maksaa tämän kirjeen mukana
tulevalla pankkisiirtolomakkeella 30.4.2004 mennessä.
Tapaamiset Oulussa ja Helsingissä
Ouluun lokakuun 2003 alkuun suunniteltu tapaaminen ei toteutunut, koska
määräaikaan mennessä tuli vain kolme sukuneuvoston ulkopuolista ilmoittautumista.
Muutamat suvun jäsenet ottivat viime kokouksen jälkeen yhteyttä Helsingin
tapaamisen järjestämisestä, mutta mitään konkreettisia ehdotuksia ei ole tullut, joten
tilaisuus ei kaiketi toteudu. Kokoonumme sitten entistä suuremmalla joukolla kesällä
2006.
WWW.auttinsuku.fi
Tuosta otsikon osoitteesta on nähtävissä koottua tietoa suvustamme 2.5.2004 lähtien.
Sukukokouksessa päätetty Internet-kotisivujen teko on lopulta edennyt toteutukseen
asti. Vapun jälkeen on luvassa perustietoa myös sähköisessä muodossa. —
Toivottavasti tällä toimella saadaan myös nuorempia mukaan yhteistyöhön.
Pohjana sivujen tekemisessä käytetään sukukukansion aineistoa, sukujuhlien esitelmiä
ja vuonna 2001 julkaistua lehteä. Sukuneuvosto vetoaa edellen kaikkiin
sukuseuran jäseniin muun aineiston saamiseksi. Erityisesti valokuvat ja niihin
liittyvät taustatiedot ovat tervetulleita — ne palautetaan. Kokoamis- ja toimitustyötä
tekevät Heikki Autti Helsingissä ja Reijo Harju-Autti Rovaniemellä. — Tämä
nykyajan tekniikan hyödyntäminen ei merkitse sitä, että luovuttaisiin kokonaan
esimerkiksi sukukansiosta. Seuraavassa on tekijöiden osoitteet:
Heikki Autti
Reijo Harju-Autti
Osmontie 21
Korkalonkatu 14
00610 Helsinki
96200 Rovaniemi
heikki.autti@decamedia.net
wwwmaster@luukku.com
Aineistoa voi tietysti lähettää myös sukuneuvoston jäsenille.

Lisäksi sukuneuvosto vetoaa kaikkiin niihin, joilla on Internet käytettävissään.
Esitelkää kotisivumme myös muille suvun jäsenille. Seuratkaa sivuja. Siellä pyritään
ilmoittamaan ajankohtaisista asioista, mutta paperisesta jäsenkirjeestä ei luovuta.
Harju-Auttien pikkuserkkutapaaminen 17.7.2004 Auttissa
Pekka
ja
Hilja
Harju-Auttin
jälkeläisille,
erityisesti
nuoremmalle
pikkuserkkusukupolvelle ollaan suunnittelemassa tapaamista Auttiin 17.7.2004.
Kyseessä on sukuhaaran perinteiden jatkaminen. Pekka ja Hilja Harju-Auttin lapset
ovat kokoontuneet yhteen vuosina 1979 ja 1986, kun heidän vanhempiensa
syntymästä on tullut kuluneeksi 100 vuotta. Nyt tänä vuonna tulee kuluneeksi 125
vuotta Pekka Harju-Auttin syntymästä. Tavoitteenamme saada koolle eri sukupolvia
perheineen.
Tämä on siis alustava ilmoitus asiasta.
Lisätietoa lähetetään
myöhemmin. Seuratkaa myös avattavaa kotisivua.
Muistamisia ja julkisuutta
Jäsentemme joukosta on poistunut viime sukukokouksen jälkeen monia. Sukuseura
on esittänyt osanottona niissä tapauksissa, joissa asia on tullut tietoon.
Sukuseuramme kunniajäsen Lauri Autti täytti 80 vuotta 8.3.2004. Sukuseura lähetti
onnittelunsa ja onnittelee myös muita tänä vuonna merkkipäiviään viettäviä.
Sukumme nuoret urheilijat vievät nimeämme esille myös maamme rajojen
ulkopuolelle. Menestystä Teille Antti Autti ja Janne Uusi-Autti!
Lapin Kansassa on julkaistu kaksi artikkelia sukumme jäsenistä. Juhlalehdessä
1.12.2003 oli artikkeli Auttin oluttehtaasta ja 14.3.2004 artikkeli Pietari Aleksanteri
Auttista. Mervi Auttin kokoama valokuvanäyttely Auttin neidit on ollut esillä
Lahdessa helmi-maaliskuussa. — Tavoitteena on saada näyttely esille myös muualla.
Sukukokous vuonna 2006
Seuraava sukukokous on kesällä 2006.
Viime kerralla sukukokouksessa
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

