
 
Auttin sukuseura ry                                                    JÄSENKIRJE 1/2022 

   9.12.2022  

Hyvät Auttin sukuseura ry:n jäsenet, talvitervehdys kaikille!  

Viimeksi lähetimme jäsenkirjeen 9.12.2019. Siinä olivat ajankohtaiset tiedot, myös jäsenmaksun 
maksamisesta.  Vuosina 2020 ja 2021 emme  lähettäneet jäsenkirjettä, mutta olemme julkaisseet 
kotisivuillamme jäsentiedotteet 9.12.2020 ja 20.12.2021.  Jäsenmaksua ei ole peritty vuosilta 2020 ja 2021. 

Sukuneuvosto piti kokouksensa  24.4.2022. Siellä se päätti, että sukukokous järjestetään vuonna 2023 
elokuussa. Sukuseuran perustamisesta tulee tuolloin kuluneeksi 30 vuotta.  Tästä julkaisimme kotisivuilla 
jäsentiedotteen 3.5.2022. 

Sukuneuvosto hyväksyi tämän jäsenkirjeen sähköpostikokouksessaan 5.12.2022. 

Sama kirje julkaistaan myös sukuseuran kotisivuilla.   

Tässä kirjeessä kerromme ajankohtaisesta ja tulevasta. 

1) Muistamiset 

Lämmin osanottomme perheitä kohdanneiden kuolemantapausten johdosta.   

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.  

2) Auttin sukuseura ry:n  kotisivut  http://www.auttinsuku.fi  

Suvun historiaa ja sukuseuran tietoja on luettavissa kotisivuiltamme. Niiden käyttö ei tarvitse 
käyttäjätunnusta eikä  salasanaa.  Sivuilla ovat myös sukuneuvoston jäsenten  yhteystiedot. 

3) Jäsenrekisteri 

Sukuneuvosto pitää yllä jäsenrekisteriä. Aikaisemmin olemme lähettäneet erikseen lomakkeita, joilla 
muutokset voi ilmoittaa. Nykyisin muutosten ilmoittaminen on mahdollista kotisivujen kautta osoitteessa 
http://www.auttinsuku.fi/jasentiedot 

Sukuneuvosto pyytää, että sukuseuraan kuuluvat ilmoittaisivat  uudet tiedot seuraavan jäsenkirjeen 
lähettämisen  eli 1.3.2023 mennessä.  Perhetiedot ja osoitteet on hyvä saada ajantasaisiksi. – Sukuseura ei 
niitä muuten kerää.   

Sukuneuvosto toivoo, että sukuseuran jäsenet auttaisivat tässä niitä suvun jäseniä, joilla ei nettiyhteyksiä ole 
käytettävissään.     

Tavoitteemme on, että seuraavassa sukukokouksessa mahdollisimman ajantasainen jäsenrekisteri.  Sen 
käytön mahdollisuuksista kerromme seuraavassa jäsenkirjeessämme. 
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Seitsemäs sukukokous  elokuussa 2023 

Auttin sukuseuran sääntömääräisen sukukokouksen aika olisi ollut vuonna 2021, mutta pandemian vuoksi se 
jätettiin pitämättä.  Sukuneuvosto päätti kokouksessaan 24.4.2022, että  sukukokous pidetään elokuun alussa 
2023. Sukuseuran perustamisesta tulee tuolloin kuluneeksi 30 vuotta.  Tästä sukuneuvosto julkaisi 
kotisivuilla tiedotteen 3.5.2022.  Kokouspäiväksi sukukokous on päättänyt launtain 5.8.2023.   

Kokouksessa on hyvä kerrata mennyttä, esimerkiksi sukukokousten tapahtumia muisteluin ja kuvin. 
Jäsenrekisterin pohjalta tehtyjä sukupuita täydennetään juhlaan mennessä, myös juhlassa. Tämän vuoksi on 
tärkeä, että lähetätte rekisteriin edellä pyytämiämme tietoja.  

Tärkeä on tietenkin päättää myös tulevaisuudesta: Sukuseura  tarvitsee uusia voimia sukuneuvostoon 
toiminnan jatkamiseen, myös jäsenrekisterin ja kotisivujen ylläpitoon.  Sukuneuvosto toivoo, että suvun 
perheissä keskustelette näitä asioista ja etsitte sopivia ehdokkaita.  

Kokoontumispaikkana on Auttin kappeli ja todennäköisesti myös Auttin kylätalo.  Kylällä käymme  
7.8.1993 pystytetyllä muistokivellä. Tutustumme kantatalon pihassa olleeseen vinttikaivoon*. Kaivo on 
merkitty talon asemapiirustukseen ja se näkyy myös yhdessä kuvassa. Vintti säästyi talosta ainoana syksyn 
1944 tuholta, mutta siihen iski salama 1960-luvulla.  Paikka on nyt Aimo Piiraisen omistuksessa. Hän aikoo 
pystyttää  kaivolle uuden vintin, kunhan alueen sähkölinjojen rakentaminen selviää.  Näemme tilanteen 
sitten ensi vuonna elokuussa. 

*Kyseessä on vinttikaivo eli vipukaivo eli salkokaivo, jossa vettä nostetaan vastapainoa hyödyntämällä. 

Yksityiskohtaisen ohjelman ja tiedot osallistumismaksusta lähetämme maaliskuussa 2023.    

4) Auttin sukuseura ry:n jäsenmaksu vuodelta 2022 

Alla on tiedot jäsenmaksun suoritusta varten. Sukukokouksen 9.7.2016 päätöksen mukaan se on 15 euroa 
jäseneltä. Toivomme, että maksatte sen viimeistään 30.12.2022.  

Maksun saaja ja saajan tilinumero  

Auttin sukuseura ry,  FI67 5640 0220 0477 60  

Viitteeseen teksti: Jäsenmaksu 2022  

       Hyvää joulua ja  

              menestyksellistä uutta vuotta 

 Auttin sukuseura ry 

     

 

 

 


