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Hyvät Auttin suvun jäsenet
Keväinen tervehdys Teille kaikille vuodelle 2005. Osalla saattaa olla jo täysi kesäkin. — Tässä
jäsenkirjeessä kerromme ajankohtaisista asioista.
Sukuneuvosto
Entiseen tapaan Auttin sukuseura ry:n sukuneuvoston toiminta on ollut hiljaista, mutta yhteyttä
olemme pitäneet puhelimitse ja sähköpostitse. Edellisen vuoden tilinpäätös on tehty, mutta neuvosto
ei ole sitä vielä vahvistanut. Kiitos kuitenkin kaikille jäsenmaksunsa maksaneille. Näin voimme
pitää yhteyttä.
Kuluvan vuoden jäsenmaksut, 10 euroa jäseneltä, voitte maksaa tämän kirjeen mukana tulevalla
pankkisiirtolomakkeella 30.6.2005 mennessä.
Muistamisia
Jäsentemme joukosta on poistunut kuluneen vuoden monia. Sukuseura on esittänyt osanottonsa
niissä tapauksissa, joissa asia on tullut tietoon. — Tässä samassa myös sukuseuran lämmin
osanotto myös sellaisissa tapauksissa, joista emme ole saaneet tietoa.
Sukuseuramme kunniajäsen Lauri Autti kuoli 28.11.2004 Kouvolassa. Hän oli syntynyt 8.3.1924.
— Hautajaisissa 18.12.2004 Juhani Autti laski sukuseuran kukkatervehdyksen ja esitti sukuseuran
muistosanat.
Auttin sukuseura saa olla paljosta kiitollinen Lauri Auttille. Ilman hänen panostaan ja
aloitteellisuuttaan sukumme jäsenet tuskin olisivat kesällä 1993 tulleet yhteen ja perustaneet
sukuseuraa. — Lauri Auttin suvulleen tekemä arvokas työ kertoo hänen rakkaudestaan kotimaahan
ja omiin juuriinsa. Hän osoitti, että yhteyksiä oman sukuunsa ja sen kotiseutuun voi solmia
uudelleen vielä pitkienkin aikojen kuluttua. — Lauri Auttin aloittama työ velvoittaa meitä
jatkamaan.
Sukuseura haluaa onnitella kaikkia tänä vuonna pyöreitä merkkivuosia juhlivia ja muitakin päiviä
viettäviä. Samoin onnittelumme kaikille häitä viettäneille ja viettäville sekä perheenlisäystä
saaneille ja saaville.
Sukumme nuoret urheilijat vievät nimeämme esille myös maamme rajojen ulkopuolelle. Sukuseura
onnittelee!

2
Tapaamisia Helsingissä ja Auttissa
Viime kesänä suvun jäsenet järjestivät kaksi pienempää tapaamista. Helsingin seudulla asuvia
kokoontui 17.6.2005 Käpylään Taina ja Heikki Auttin luokse. Paikalla on oli noin 30 osallistujaa.
Tapaamisesta on kuvia seuramme kotisivuilla.
Käpylässä viime kesänä mukana olleet kaipasivat myös täksi kesäksi tapaamista ja
sellainen järjestetään lauantaina 27.8.2005 klo 15.00 alkaen. Paikka on vielä yllätys ja se
paljastetaan tapahtumaan ilmoittautuneille myöhemmin. Ilmoittautua voitte viimeistään 1.8.2005
mennessä joko soittamalla Heikille 040-503 2777 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen
heikki.autti@academica.net
Hilja ja Pekka Harju-Auttin jälkeläisiä kokoontui serkkutapaamiseen 17.7.2005 Auttikönkäälle ja
Auttin kievariin viettämään kesäistä lauantaita. Paikalla oli noin 40 eri-ikäistä suvun jäsentä.
Kokoontuminen osui samaan aikaan Auttinkönkäällä järjestettyjen kaksipäiväisten
muinaismarkkinoiden ajaksi. Niinpä saatoimme tavata samalla monia muitakin lapsuus- ja
nuoruusaikojen tuttuja. — Koolla olleet päättivät jatkaa tapaamisia muinaismarkkinoilla 16.7.2005
klo 12. Ilmoittautuminen viimeistään 5.7.2005 Marketalle (marketta.harju-autti@oulu.fi tai 0400845 3576)
tai Artolle (arto.harju-autti@h-a.inet.fi tai 0400-691 1071). Mukana olleet toivovat
joukon laajenevan.
WWW.auttinsuku.fi
Sukuseuramme kotisivut ovat olleet käytössä yhden vuoden. Valitettavasti uutta täydennystä sinne
ei ole tullut. Tämän vuoksi toivomme varsinkin nuorilta jäseniltä aktiivisuutta.
Pohjana sivujen tekemisessä on tähän asti käytetty 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 HarjuAutti 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@academica.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.

Sukukokous vuonna 2006
Seuraava sukukokous on kesällä 2006. Viime kerralla sukukokouksen keskustelussa oli esillä sekä
kokoontumisen paikka tai paikat että ohjelman rakenne. — Sukuneuvosto toivookin ideoita ja
ehdotuksia. Runsas vuosi on enää aikaa, joten ideoita tarvitaan. — Ottakaapa yhteyttä.
Sukuneuvosto pitää asiaa valmistelevan ensimmäisen kokouksensa kesän aikana.
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Muinaismarkkinat Auttikönkäällä 15.—17.7.2005 klo 11—17
Auttikönkäällä järjestettiin viime kesänä suuren suosion saavuttaneet muinaismarkkinat, joten tänä
vuonna ne ovat kolmipäiväiset. Järjestäjinä ovat Auttin ja sen ympäristön kylät sekä Metsähallitus.
Myytävänä on paikallisia käsitöitä ja muita tuotteita ja välillä on erilaisia ohjelmaesityksiä. Lisäksi
on mahdollisuus luontopolun kiertämiseen.
Suvun jäsenet, jos suunnittelette lomamatkojanne heinäkuuksi pohjoiseen, ottakaa nämä markkinat
matkareittinne varrelle. Jos ette esimerkiksi koskaan ole käyneet sukunne alkujuurilla, tästä voisitte
aloittaa. Tapaatte Auttikönkäällä mahdollisesti sukulaisianne ja voitte poiketa kylällä. —
Seuraavaana kesänä on tuttu reitti sukujuhlaan.
Jäsenrekisteri
Jäsenrekisteri vaatii aina ajantasaistamista ja täydentämistä. Niinpä saatte tämän jäsenkirjeen
mukana lomakkeen muutosilmoitusta varten.
Terveisin
Auttin sukuseura ry:n sukuneuvosto

