
 
Auttin sukuseura ry                                                    JÄSENKIRJE  

                   1/2010 

 

         30.9.2010 

 

         

Hyvät Auttin suvun jäsenet 
 

 

Syksyinen tervehdys Teille kaikille. Tässä jäsenkirjeessä kerromme sukuseuramme 

ajankohtaisista asioista. Samalla esittelemme tulevia suunnitelmia.  – Muutamat tämän 

kirjeen asiat ovat olleet esillä ja sukuseuran kotisivuilla 15.6.2010 lähtien.  

 

Sukuneuvosto 

Sukuneuvosto on pitänyt tänä vuonna kaksi kokousta:   13.6.  ja 5.9.2010. Kolmaskin on 

vielä marraskuun alussa. – Kokouksessaan neuvosto on käsitellyt jäsenkyselyn tulokset. 

Kiitos kaikille vastanneille.  

 

Muistamisia 

Auttin sukuseura ry:n kunniajäsen Esa Autti on kuollut 18.5.2010 Oulussa 70 vuoden 

iässä.  Hän toimi seuramme esimiehenä 1993–1996 ja  2001–2006.   Sukuseura muistaa 

hänen työtään lämpimästi.  – Kukkatervehdyksen hautajaisiin veivät Oskari Autti ja 

Teuvo Autti.  

 

Sukuseura esittää osanottonsa myös muille suvun perheille, joita kuolema on kohdannut.  

_ _ _ _  

 

Auttin sukuseura ry onnittelee kaikkia merkkipäiviä, valmistujaisia ja muita juhlia 

viettäneitä ja viettäviä. 

 

Väitöstutkimus Auttin neideistä 

Lapin yliopistossa tarkastettiin 8.5.2010 yhteiskuntatieteen maisteri Mervi Auttin 

väitöskirja Etsimessä neitikulttuuri, 1900-luvun alun valokuvaajanaisia Rovaniemellä   

(ks. http://www.auttinsuku.fi ja seuraava sukukokous). Sukuseura onnitteli uutta tohtoria.  

 

Seuraava joulutervehdys 

Sukuseura on kolmena vuotena lähettänyt joulukortin sukuseuran jäsenten ottamista 

valokuvista.  Kokouksessaan 5.9.2010 neuvosto päätti pyytää tämän vuoden kortti-

ehdotukset sukuseuran jäseniltä. 

 

Lähettäkää siis oma korttinne, jolla tahdotte tervehtiä sukuseuran jäseniä. Se voi olla 

esimerkiksi kuva perheenne viime vuoden joulusta. Liittäkää mukaan tarvittavat tiedot 

kuvan ottajasta, kuvassa olevista ihmisistä, paikasta jne.  Kuva voi olla paperisena tai 

sähköisessä muodossa. Se tulee olla käytettävissä viimeistään  29.10.2010 . – Osoite on 

tämän  kirjeen lopussa.  

– Sukuneuvosto valitsee saamistaan kuvista joulukortin,  ja kaikki saapuneet joulukuvat 

julkaistaan sukuseuran kotisivuilla.  

 

 

 

 

 

 

http://www.auttinsuku.fi/


Seuraava sukukokous 

Seuraava sukukokous on järjestyksessään jo viides,  ja sukuseuran perustamisesta tulee 

7.8.2011 kuluneeksi 18 vuotta. Sukuneuvosto päätti kokouksessaan  13.6.2010, että 

seuraava sukukokous pidetään 6.8.2011 Auttin kappelilla. Välillä käymme 

kantatalon pihapiirissä sekä muistokivellä ja päätöskahvit juomme Auttikönkäällä. 

– Ohjelmassa on nyt esillä seuraavia asioita:  

1) Miten esivanhempamme asuivat? – Tutustumme suvun kantatalon rakennuksiin 

ja  pihapiiriin valokuvien,  pohjapiirustusten (+ mahdollisten pienoismallien) ja 

karttojen avulla. 

2) Mervi Auttin tutkimus Auttin neideistä  - väitöskirjojakin on saatavilla. 

3) Suvun jäsenten  harrastuksia ja kädentaitoja ennen ja nyt – näyttely ja esittelyjä 

4) Sääntömääräinen kokous, jossa myös suvun tunnuksen käsittely.  Jäsenrekisterin 

täydentämistä ja päivittämistä.  

5) Illalla tanssit Auttin nuorisoseuran talolla. 

 

Kohdassa 3 mainittuun kädentaitojen ja harrastusten näyttelyyn ja esittelyyn voi tuoda 

vaikka yhden, vanhankin,  esineen tai erilaisia näytteitä nykyisistä harrastuksista jne.  

Tärkeää on, että ilmoittaisitte osuutenne viimeistään 29.10.2010. Osoite on kirjeen 

lopussa.  

 

Sukukokouksen yksityiskohtaisen ohjelman, ilmoittautumisohjeet ja tiedot 

osallistumismaksusta lähetämme ensi vuoden puolella.  

 

Sukuseuran lehti 

Auttin sukuseura ry on julkaissut tähän mennessä yhden lehden, vuonna 2001. Viime 

sukukokouksen toimintasuunnitelman mukaan ennen seuraavaa kokousta julkaistaan 

uusi lehti. Niinpä sukuneuvosto vetoaa kaikkiin sukuseuran jäseniin. Teemme 

lehtemme yhdessä. – Ryhtykääpä keräämään muisteluja, kuvauksia ja valokuvia lehteä 

varten. Tekstien ei tarvitse olla laajoja; pienikin kuvaus henkilöistä ja tapahtumista 

riittää. – Millaisia ovat esimerkiksi suvun jäsenten evakkomuistot, millaista oli palata 

kotiin ja miten elämä jatkui sodan jälkeen? Mitä teille on kerrottu, mitä itse muistatte?  

 

Lehden toimituskuntana on koko sukuneuvosto. Tekstien ja kuvien tulisi olla 

toimituskunnan käytettävissä paperisena tai sähköisenä viimeistään 31.1.2011.  

Palautusosoite on kirjeen lopussa.  

 

Jäsenmaksu ja jäsenrekisteri  

Tämän vuoden jäsenmaksun perintä ajoittuu nyt viimeiselle vuosineljännekselle, kuten 

viime vuonnakin. - Kuluvan vuoden jäsenmaksun, 10 euroa hengeltä, voitte maksaa 

tämän kirjeen lopussa olevan maksulomakkeen tietojen mukaan 29.11.2010 mennessä.  

Ilmoittakaa osoitteenmuutoksistanne Aino Olloselle. Saamillanne  lomakkeilla voitte 

ilmoittaa myös rekisteriin täydentäviä ja uusia tietoja.   
  

Palautusajat ja -osoitteet 

Tässä kirjeessä on esitelty kolme postitettavaa asiaa: joulukuvat, ilmoittautuminen 

sukukokouksen näyttelyyn ja lehden aineisto.  

Joulukuvat ja ilmoittautuminen näyttelyyn ja esittelyyn viimeistään 29.10.2010. 

Lehden aineisto viimeistään 31.1.2011.  

Kaikki lähetykset osoitteeseen: Aleksi Autti 

  Valtakatu 39 A 39 

96200 ROVANIEMI  

aleksi.autti@pp.inet.fi  

 

         Terveisin 

 

     Sukuneuvosto  
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