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Hyvät Auttin sukuseura ry:n jäsenet, talvitervehdys kaikille!
Emme lähettäneet tätä kirjettä postilakon vuoksi aikaisemmin.
Aika kuluu ja vuodet vaihtuvat. Seitsemäs sukukokous on nyt lähempänä kuin kuudes. Toiminta on ollut
hiljaista.
1. Sukuneuvosto ja kotisivut
Sukuneuvosto on pitänyt jonkin verran yhteyttä sähköpostitse ja hyväksyi 9.11.2018 tämän jäsenkirjeen.
Sukuneuvoston jäsenten yhteystiedot ovat nähtävissä kotisivuilla osoitteessa http://www.auttinsuku.fi
Sukuneuvosto toivoo edelleen, että jäsenet lähettävät kotisivuille omia valokuviaan, muistelujaan ja muita
tekstejään. Niitä ottavat vastaan kaikki sukuneuvoston jäsenet. 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.
2. 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.
Lämmin osanottomme perheitä kohdanneiden kuolemantapausten johdosta.

3.

Kotiseudun historiaa

Yläkemijoen historian toinen osa, Veden ja metsän viljasta, ilmestyi tänä vuonna heinäkuussa. Siinä on myös
Auttin sukuun liittyviä tekstejä.
Yläkemijoen historian nettisivuilla on luettavissa sekä suvun että kotiseudun historiaa
https://ylakemijoenhistoria.wordpress.com/yla-kemijoki/
Lapin Kansa julkaisi 21.9.2019 artikkelin Auttikönkään törmällä olevasta venäläisen sotilaan haudasta.
Haastateltavana oli Jorma Autti, joka muistaa tuon sota-ajan tapahtuman vielä hyvin. Artikkeli on tilaajien
luettavissa lehden nettiversiosta.

4. Sukuseuran tapaamiset 2019
Sukukokouksen 9.7.2016 toimintasuunnitelmassa ei ole yhtään tapaamista kuluvalle viisivuotiskaudelle, mutta
sellaisia voidaan järjestää. Sama asia on todettu myös vuosien 2016–2018 jäsenkirjeissä. Yhtään vastausta
tapaamisehdotuksiin ei ole tullut.
Sukuneuvosto uudisti jäsenkirjeessään 2018 kesäksi 2019 kaksi tapaamisehdotusta, toinen Rovaniemelle ja
toinen Helsinkiin:
Pohjoisen tokkakunnan eli Rovaniemen tapaaminen 29.7.2019 ei toteutunut, sillä määräaikaan mennessä tuli
kaksi ilmoittautumista. Tilaisuuden peruutusilmoitus julkaistiin Lapin Kansan seuratoimintapalstalla 9.7.2019.

Etelän Auttien kesäerotus järjestettiin lauantaina 17.8.2019 Helsingissä, Heikki Auttin luona Käpylässä.
Kaikki ilmoittautuneet eivät päässeet paikalle, mutta koolla oli kymmenkunta yhdistyksen jäsentä. –
Tapaamisesta tulee kuvia kotisivuille.
.
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5. Jäsenmaksu vuodelta 2019
Alla on tiedot jäsenmaksun suoritusta varten. Sukukokouksen päätöksen mukaan se on 15 euroa jäseneltä.
Toivomme, että maksatte sen viimeistään 30.12.2019.
Maksun saaja
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