
       JÄSENKIRJE 1/2017  

        10.11.2017  

 

Hyvät Auttin sukuseura ry:n jäsenet,  alkutalven tervehdys kaikille!  

 

Toista vuotta on jo kulunut sukuseuramme kuudennesta sukukokouksesta ja noin 

vuosi edellisestä jäsenkirjeestä. – Toiminta on ollut hyvin  hiljaista. 

 

1. Uudet kotisivut  http://www.auttinsuku.fi 

Näkyvin muutos sukuseuran toiminnassa  on uudet kotisivut, jotka Annika Ollosen 

työstämänä avattiin vuoden 2017 alussa.  Toivottavasti olette tutustuneet niihin.  

Sivujen kautta on nyt mahdollista tehdä muutokset myös jäsenrekisteriin. Tämän 

vuoksi emme lähetä erikseen muutostietojen lomaketta. – Sivut ovat kaikille avoimet, 

joten niiden lukemiseen ei tarvita tunnusta, ei myöskään jäsentietojen muutoksiin.    

 

Sukuseura toivoo, että jäsenet lähettävät kotisivuille  omia valokuviaan, muistelujaan 

ja muita tekstejään. Niitä ottavat vastaan kaikki sukuneuvoston jäsenet. 

 

2.  Sukuneuvosto  

Sukuneuvosto piti kokouksensa 22.10.2017. Siinä se hyväksyi toimintakertomuksen 

ajalta 9.7.–31.12.2016 ja käsitteli vuoden 2016 tilinpäätöksen.  Lisäksi se hyväksyi 

tämän jäsenkirjeen. – Sukuneuvoston jäsenten yhteystiedot ovat nähtävissä 

kotisivuilla.   

 

3. Sukuseuran tapaamiset 

Sukukokouksen  9.7.2016 toimintasuunnitelmassa ei ole yhtään tapaamista kuluvalle 

viisivuotiskaudelle. Siinä kuitenkin todetaan, että jäseniltä odotetaan ehdotuksia. 

Sama asia todettiin myös viime vuoden jäsenkirjeessä 9.11.2016.  Yhtään ehdotusta ei 

ole tullut. 

 

Sukuneuvosto keskusteli asiasta kokouksessaan 22.10.2017.  Esille tuli kaksi 

mahdollista tapaamista vuodelle 2018.  Ne voisivat olla seuraavat: 

 

1) Käynti Posiolla suvun lähtösijoilla, esimerkiksi Tolvassa.  Aika olisi 

mahdollisesti heinäkuussa jokin viikonloppu, yksipäiväinen retki. 

    

2) Kiertokäynnit suvun haudoilla Rovaniemen keskustassa (I–IV hautausmaa). 

Aika olisi heinäkuussa tai elokuun alussa, viikonloppuna.  

 

Miltä nämä ehdotukset vaikuttavat? Sukuseura osallistuisi kustannuksiin, esimerkiksi 

matkaan ja ruokailuun Posiolla ja järjestäsi kiertokäynnin yhteydessä kahvitilaisuuden  

Rovaniemellä.  

 

Toivomme vastauksia ehdotuksiin 28.2.2018 mennessä seuraaviin osoitteisiin: 

Johanna Autti,  puh.  0400 341 098   tai  Johanna.autti@gmail.com  

tai  Marketta Harju-Autti, puh. 040 845 3576 tai Marketta.Harju-Autti@pp.inet.fi 

 

Sukuneuvosto pyytää sukuseuran jäseniltä edelleen muitakin ehdotuksia tapaamisista 

ja muusta mahdollisesta ohjelmasta. Esimerkiksi Etelä-Suomessa asuvat suvun jäsenet 

voisivat kokoontua ja sukuseura osallistuisi kustannuksiin. Ottakaapa yhteyttä!  

 

          Käännä 
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4. Poromerkkikoruja ja sukuseuran postikortteja myynnissä 

1. Kuten viime vuoden jäsenkirjeessä kerroimme, sukuseura teetti 9.7.2016 pidettyyn 

kokoukseen posliinimaalajamestari  Eini Kestilällä myytäväksi poromerkkiaiheisia 

koruja. Kuva on käsinmaalattu/suunniteltu posliinilaatalle.  Koruja on vielä jonkin 

verran jäljellä, joten ne ovat myytävänä.    

 

2. Sukuseura teetti toiseen kokoukseensa 1996 kaksi postikorttia:  kuvan suvun 

kantatalosta ja kuvan poromerkistä. Koska näitä kortteja on vielä jäljellä, ne tulevat 

myyntiin sukuseuran kotisivuille.  Tämän kirjeen mukana tulee tervehdyksenä kaksi 

näytekappaletta. 

 

Molempien tuotteiden kuvat  ja tilaustiedot tulevat  sukuseuran kotisivuille  otsikolla 

Poromerkkikorut ja postikortit.  

  

Poromerkkikuvan takana on vanhentunut tieto: suvun merkissä ei enää ole poroja, 

mutta  merkki on edelleen suvun tunnuksena.  

 

5. Sukuseuran jäsenten sähköpostiosoitteet 

Sukukokouksen 9.7.2016 toimintasuunnitelmassa on tavoite, jonka mukaan 

jäsenkirjeen lähettäminen siirtyy vähitellen sähköpostin muotoon. Tämän vuoksi 

pyydämme lähettämään sähköpostiosoitteenne sukuseuran sihteerille  osoitteeseen  

Johanna.autti@gmail.com 

 

  

6. Muistamiset 

Sukuseura onnittelee kaikkia tänä vuonna merkkipäiviä viettäneitä ja viettäviä. 

Samoin onnittelumme kaikille häitä viettäneille ja viettäville sekä perheenlisäystä 

saaneille ja saaville. –  Onnittelumme myös opiskelu-, urheilu-  ja muista 

saavutuksista. 

 

Osanottomme  perheitä kohdanneiden kuolemantapausten johdosta. 

 

❖  

 
    Hyvää joulua 

   ja 
                   menestyksellistä uutta vuotta 
                                                    Auttin sukuseura ry  

 ❖

 

 
7.  Jäsenmaksu vuodelta 2017 

Alla on tiedot jäsenmaksun suoritusta varten.  Sukukokouksen päätöksen mukaan se 

on 15 euroa jäseneltä.  Toivomme, että maksatte sen viimeistään 30.11.2017. 

 

Maksun saaja    Auttin sukuseura ry  

Saajan tilinumero   FI67 5640 0220 0477 60    

     Jäsenmaksu 2017, 15 euroa 

 Viite 1993 

 Eräpäivä 30.11.2017 

 

         Terveisin 
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          Auttin sukuseura ry:n sukuneuvosto 

 

 


