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Hyvät Auttin suvun jäsenet 
 

 

Keväinen tervehdys Teille kaikille. — Tässä jäsenkirjeessä kerromme ajankohtaisista asioista, joista 

ensi kesän sukukokous on pääasia. 

  

Sukuneuvosto 

 

Sukuneuvosto on viime syksystä lähtien pitänyt jo useita kokouksia, koska seuraava tapaaminen 

lähestyy. Mukaan on kutsuttu myös neuvoston varajäsenet, joita on ilahduttavasti tullutkin  

järjestelyihin mukaan 

 

Jäsenmaksu ja jäsenrekisteri 

 

Kiitos kaikille jäsenmaksunsa maksaneille.  Näin voimme pitää yhteyttä sekä hoitaa ja ajantasaistaa 

jäsenrekisteriä.  Kuluvan vuoden jäsenmaksun, 10 euroa hengeltä, voitte maksaa tässä mukana tulevalla 

pankkisiirtolomakkeella.  – Tämän vuoden alusta lähtien jäsenrekisteriämme on hoitanut 

rahastonhoitajamme Aino Ollonen.  

 

Muistamisia 

 

Jäsentemme joukosta on poistunut kuluneen vuoden monia.  Sukuseura on esittänyt osanottonsa niissä 

tapauksissa, joissa asia on tullut tietoon.  — Tässä samassa sukuseuran lämmin  osanotto myös 

sellaisissa tapauksissa, joista emme ole saaneet tietoa.  

 

Sukuseura haluaa onnitella kaikkia tänä vuonna pyöreitä merkkivuosia juhlivia ja muitakin 

merkkipäiviä viettäviä. Samoin onnittelumme kaikille häitä viettäneille ja viettäville sekä 

perheenlisäystä saaneille ja saaville. — Onnittelumme myös urheilu- ja muista saavutuksista.    

 

Sukuseuramme kotisivut ovat olleet käytössä kaksi vuotta.  Toivottavasti kesän tapaaminen innostaa 

niiden  täydentämiseen.  

 

 

 

 

 

Sukukokous Auttissa 29.7.2006  

 

Sukuneuvosto on päättänyt järjestää sukukokouksen Auttissa 29.7.2006. Tämän kirjeen mukana saatte 



erillisen ohjelman, joka samalla on myös kutsu Auttin sukuseura ry:n sääntömääräiseen kokoukseen. 

Kokouksessa käsitellään seuran sääntöjen määräämät asiat, esimerkiksi valitaan sukuneuvosto.   

 

Kokoonnumme perinteiseen tapaan Auttin kappelilla, mutta osa ohjelmasta on Auttin koululla ja illalla 

myös Auttin Kestikievarilla. Olemme aikaisemmissa juhlissa esitelmien välityksellä tutustuneet suvun 

vaiheisiin Auttissa, Rovaniemellä ja Vanttauskoskella. Nyt palaamme Auttiin ja koulumuistoihin. 

Tuleehan Auttin kansakoulun toiminnan aloittamisesta tänä vuonna kuluneeksi 90 vuotta.  

 

Koululla täydennämme jäsenrekisteriä ja kokoamme sukupuuta, katsomme työnäytöksiä, leikimme ja 

kilpailemme. Voimme myös kokeilla arpaonneamme.   

 

Edellisten lisäksi olemme koostamassa koululle valokuvanäyttelyä, jota kutsumme 

vihkikuvanäyttelyksi.  Nyt siis pyydämme Teiltä seuraavaa: Lähettäkää sukunne vanhoja ja uusia 

vihkikuvia. Tervetulleita ovat myös sellaiset pariskuntien kuvat, joita ei varsinaisesti ole vihkikuviksi 

otettu. Ne voivat olla myös erillisiä kuvia. Tällaisia on varmasti varsinkin vanhimmissa kuvissa. – Näin 

toivomme saavamme alkua myös kotisivujen arkistoon.  

 

Liittäkää kuviinne tarkat henkilötiedot, tiedot hääpäivästä sekä palautusosoite. Kuvat tulisi lähettää 

viimeistään 21.6.2006  Aulikki Auttille osoitteeseen Lainaankatu 7 A 11, 96200 Rovaniemi. Aleksi 

Autti tekee kopiot ja kuvat palautetaan.  

 

Sukuneuvosto kerää arpajaisiin erilaisia voittoja, mutta muiltakin ne ovat tervetulleita.  Niitä voi tuoda 

juhlaan tullessaankin.  

 

Sukukokoukseen tulisi  ilmoittautua viimeistään  21.6.2006.  Sen tapahtuu siten, että maksatte Auttin 

sukuseura ry:n tilille OP 564002-247760 osallistumismaksun, joka aikuisilta on 20 euroa ja 11–18-

vuotiailta 10 euroa. Viitteeksi tulee 55301. Maksuun sisältyvät päivän ruokailu ja kahvit. Alle 10-

vuotiailta osallistumismaksua ei peritä. 

 

Toivomme runsasta osanottoa. 

 

                             

Tervetuloa Rovaniemen kaupungin itäisimpään kylään 

 


