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Hyvät Auttin sukuseura ry:n jäsenet
Syystervehdys kaikille! – Runsas vuosi on kulunut edellisestä sukukokouksesta ja lähes vuosi myös
jäsenkirjeestä. Tässä kerromme ajankohtaisista asioita ja lähetämme lomakkeet jäsenmaksun
maksamista ja jäsenrekisteritietojen täydentämisiä ja muutoksia varten. – Samalla saatte myös
sukuneuvoston jäsenten päivitetyt yhteystiedot.
1.

Sukuneuvosto

Viime vuoden kokouksessa valittu sukuneuvosto on pitänyt kokouksensa 16.9.2012 Rovaniemellä.
Kokouksessaan neuvosto hyväksyi viime vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, jotka annetaan
toiminnantarkastajalle. – Samalla suunniteltiin myös tulevaa.
2.

Sukutapaaminen Helsingissä 3.8.2013

Sukuseuran toimintasuunnitelmassa (2011–2016) sanotaan, että seura järjestää kokouksia ja suvun
tapaamisia. Viime vuonna kokouksessaan 2.10.2011 sukuneuvosto päätti, että sukuseura järjestää
heinä-elokuussa 2013 suvun jäsenten tapaamisen Helsingissä. – Nyt 16.9.2012 pidetyssä kokouksessa
sukuneuvosto päätti, että tuo tapaaminen on Helsingissä lauantaina 3.8.2013.
Kyseessä ei ole
varsinainen sääntömääräinen kokous, vaikka muodollinen ylimääräinen kokouskin voidaan pitää.
Keskeistä on ainakin juhlistaa 20-vuotiasta sukuseuraamme. Tärkeää on kuitenkin saada koolle
erityisesti Etelä-Suomessa olevia suvun jäseniä, sellaisiakin, jotka aikaisemmissa kokouksissa eivät ole
käyneet. – Käytännön järjestelyistä vastaa varaesimiehemme Heikki Autti ja muut suvun jäsenet. –
Tarkemmin tilaisuudesta kerromme hyvissä ajoin ensi vuoden puolella jäsenkirjeessä.
3.

Muistamiset

Sukuseura onnittelee 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.

4.

Väitöskirjoja saatavana

Mervi Auttin väitöskirjaa – Etsimessä neitikulttuuri, 1900-luvun alun valokuvaajanaisia Rovaniemellä –
on edelleen saatavana 20 euron hintaan (+ postimaksu) Aleksi Auttilta, puh. 040-517 3219 tai
aleksi.autti@pp.inet.fi – Kirja on esimerkiksi sopiva lahja.
5. http://www.auttinsuku.fi
Sukuseuramme kotisivut ovat olleet käytössä vuodesta 2004 lähtien.
uudistumassa. – Asiasta on tarkemmin seuraavassa jäsenkirjeessä.

– Lähiaikoina ne ovat
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6. Jäsenmaksu ja rekisteritietojen täydentäminen
Tämän kirjeen mukana ovat tiedot jäsenmaksujen maksamista varten. Kokouksessa 6.8.2011 päätettiin,
että maksu on 15 euroa vuodelta. Toivomme, että maksatte jäsenmaksun viimeistään 31.10.2012.
Mukana seuraa myös lomake jäsenrekisterin tietojen täydentämistä ja osoitteenmuutoksia varten.
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