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Hyvät Auttin suvun jäsenet 
 

 

Syksyinen tervehdys Teille kaikille. Tässä jäsenkirjeessä kerromme sukuseuramme 

ajankohtaisista asioista.   Samalla esittelemme tulevia suunnitelmia. 

 

 

Sukuneuvosto 

 

Sukuneuvosto on pitänyt tänä vuonna kaksi kokousta. Kokouksessaan 21.9.2008  se 

täydensi kokoonpanoaan siten, että Aleksi Auttin varajäseneksi nimettiin Päivi Autti.  

 

 

Suvun tunnuksen suunnittelukilpailu 

 

Auttin sukuseura ry julisti jäsenkirjeessään 1/2007 ja kotisivuillaan 2.7.2007 suvun 

tunnuksen suunnittelukilpailun. Tehtävänä oli suunnitella  mahdollisimman 

monipuoliseen käyttöön  suvun tunnus.  Kilpailuaika päättyi 31.12.2007.  

Sukuneuvosto on käsitellyt asiaa  tämän vuoden molemmissa kokouksissaan.   

  

Kilpailutöitä tuli määräaikaan mennessä kolmelta osallistujalta seuraavasti:  

Nimimerkki MA, kolme ehdotusta, nimimerkki Justus kolme ehdotusta ja nimimerkki 

Nabila yksi ehdotus.  Sukuneuvosto tutustui kaikkiin töihin ja  halusi käyttää 

ulkopuolista asiantuntijaa ennen ratkaisuaan. Tehtävään suostui, ilman palkkiota, 

graafisen suunnittelun opettaja Leena-Kaarina Kaunonen Lapin yliopiston taiteiden 

tiedekunnasta.  

 

Leena-Kaisa Kaunosen antaman lausunnon tukemana sukuneuvosto päätti 21.9.2008 

siitä, että mikään kilpailuun tulleista  ehdotuksista ei  ole sopiva suvun tunnukseksi.  – 

Kiitokset ja tieto tästä päätöksestä on lähetetty (Huom. lähetetään tällä viikolla) 

kaikille kilpailijoille.  

 

Asiaa viedään eteenpäin seuraavasti:  Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnasta Leena-

Kaarina Kaunonen ottaa tehtävän opiskelijoittensa harjoitustyöksi tämän 

syyslukukauden aikana. Opiskelijoille  toimitetaan suvusta ja sukuseurastamme 

tarvittavat tiedot. Suunnittelu on sukuseuralle ilmainen.   Sukuneuvosto päätti 

kokouksessaan 21.9.2008, että tätä kautta tulevat kilpailuehdotukset tuodaan 

käsiteltäviksi sukukokoukseen  kesällä 2011.   
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Muistamisia 

 

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 

opiskelu-, urheilu-  ja muista saavutuksista. 

 

Osanottomme myös perheitä kohdanneiden kuolemantapausten johdosta.  

 

 

WWW.auttinsuku.fi 

 

Sukuseuramme kotisivut ovat  olleet käytössä neljä vuotta.  – Seuratkaapa niitäkin.  

Uusi aineisto on tervetullutta.   

 

 Tulevasta  

 

Jäsenkirjeessä 1/2007 sukuneuvosto  ehdotti    sukututkimuspäivän järjestämistä 

kevättalvella 2008 Rovaniemellä. Esitelmän pitäjiksi oli tarkoitus pyytää alan 

asiantuntijoita.  – Toisena asiana otettiin esille yhden päivän retki suvun 

asuinpaikoille Posiolle ja Kuusamoon. Aika olisi ollut kesä 2008.  Kirjeessä 

pyydettyjä yhteydenottoja ei tullut, joten, joten tilaisuudet jäivät järjestämättä.  

 

Tulevasta vuodenvaihteesta on enää kaksi ja puoli vuotta seuraavaan 

sukukokoukseen. Sukuneuvosto päätti järjestää ensi vuoden jäsenkirjeen yhteydessä 

kyselyn, jossa pyydetään ehdotuksia seuraavan sukukokouksen paikasta/paikoista ja 

ohjelman rakenteesta. 

 

Sukuseuran toimintasuunnitelmassa on yhden sukulehden julkaiseminen kuluvan 

viisivuotiskauden aikana.  – Sukuneuvosto ottaa vastaan tekstejä ja valokuvia.  

 

Jäsenmaksu ja jäsenrekisteri 

 

Tämän vuoden jäsenmaksun perintä ajoittuu nyt viimeiselle vuosineljännekselle. 

Tämän perusteella sukuneuvosto  päätti siirtää myös seuraavien vuosien 

jäsenmaksujen aikaa.  - Kuluvan vuoden jäsenmaksun, 10 euroa hengeltä, voitte 

maksaa tämän kirjeen lopussa olevan maksulomakkeen tietojen mukaan tämän 

vuoden marraskuun loppuun mennessä.  Ilmoittakaa osoitteenmuutoksistanne Aino 

Olloselle.  Samoilla lomakkeilla voitte ilmoittaa myös rekisteriin täydentäviä ja uusia 

tietoja.  – Jäsenrekisteriä varten on hankittu uusi ohjelma, joka on otettu käyttöön 
 

 

 

    Auttin sukuseura ry:n sukuneuvosto 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.auttinsuku.fi/
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Leikkaa tästä 

 

Auttin sukuseura ryn  jäsenmaksu vuodelta 2008 
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