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TILINPÄÄTÖS
Hallituksen kokouksessa 27.2. vahvistettiin vuoden 2009 tilinpäätös ja toimintakertomus
sekä hyväksyttiin tämän vuoden toimintasuunnitelma. Jäsenmaksuja perittiin vuoden
aikana 1.115 euroa. Tilikauden ylijäämä oli 931,48 euroa. Jäsenrekisterissä oli vuoden
lopussa 72 henkilöä, joista viisi ainaisjäsentä.
SUKUTAPAAMINEN HEINÄKUUSSA
Hallituksen kokouksen tärkein asia tilien hyväksymisen ohella oli toimintasuunnitelmaan
kuuluvan ensi kesän sukutapaamisen valmistelun eteenpäin vieminen, sen työnjaon
määrittely ja suunnitelmien konkretisoiminen. Tämä kokoontuminenhan ei ole varsinainen
sukukokous sääntöjen määräämine ohjelmineen, vaan vapaamuotoinen mukava tuttavien
ja sukulaisten tapaaminen, jossa kuullaan sukuseuran toiminnan kehittymisestä,
katsellaan näytteille kerättyjä vanhoja valokuvia ja muistutetaan mieliin niissä nähtäviä
edellisten sukupolvien edustajia ja heidän asumisympäristöään, kuullaan ehkä
mielenkiintoisia tarinoita suvun jäsenten elämästä, ja nautitaan muun ohjelman lisäksi
Pajarinhovin ja sen ympäristön tarjoamista palveluista.
Kutsut ja ilmoittautumisohjeet jaetaan keväällä suvun jäsenille käteen ja postitse sekä
tietysti myös sukuseuran kotisivuilla ja seuraavassa jäsentiedotteessa. Tilaisuuteen
toivotamme tervetulleiksi kaikki sukuun kuuluvat. Sukuseuran jäsenyys ei ole
sisäänpääsyn ehto. Tietysti toivomme kaikkien liittyvän seuraamme. Tapaamisen
ajankohta on heinäkuun ensimmäinen viikonloppu. Muista: Kiteen Pajarinhoville
3.7.2010!
VANHAT VALOKUVAT JA TARINAT
Suvun vanhoja valokuvia on aktiivisesti kerätty ja niistä kooste tuodaan siis nähtäväksi
heinäkuussa Pajarinhovissa sukutapaamisen yhteydessä. Tavoitteena on rakentaa
mahdollisimman kattava kuvakokoelma vuoden 2011 varsinaisessa sukukokouksessa
esitettäväksi. Joko kaivoit omista kätköistäsi vanhempiesi ja iso- ja esivanhempiesi elämää
ja silloista ympäristöä näyttäviä kuvia? Me muutkin ihailisimme niitä mielellämme ja jos
mahdollista kartuttaisimme tietojamme niistä ajoista ja henkilöistä. Myös tarinat, jotka joko
liittyvät kuviin tai muuten vain kertovat suvusta ja sen edustajista, rikastuttaisivat yhteistä
sukuperintöämme.

SUKUTUTKIMUS
Sukututkimusta edistääkseen hallitus kuuli helmikuussa kokouksensa yhteydessä
kiteeläisen sukututkija Ahti Kopperin evästyksiä tästä aiheesta. Alpo Mustosen viime
sukukokouksen osanottajille jakamaan selvitykseen suvustamme on saatu muutamia
tarkistuksia, mutta toivottuja laajempia lisätietoja uudemmista sukupolvista ei ole kertynyt.
Nehän ovat kerättävissä lähinnä vain nyt elossa olevilta suvun jäseniltä. Sataa vuotta
nuorempia tietoja ei saada samoista arkistoista kuin sitä vanhemmat tiedot. Kotisivujen
yhteyteen laitetaan nyt sukutietojen keräyslomake tätä tarkoitusta varten. Tietoja voidaan
käyttää pohjana myöhemmin myös sukukirjan teossa, kun siihen asti päästään.
KOTISIVUT
Vuoden alussa hallitusta työllisti kotisivujen muokkaaminen esityskuntoon internetissä.
Sivut ovat nyt monien vaiheiden jälkeen valmistuneet ja ovat katsottavissa 22.3. alkaen
osoitteessa www.gerlander.fi. Niillä kerromme aina myös tulevasta toiminnastamme ja
raportoimme tapahtuneesta, sanoin ja kuvin.
Sivujen tekninen toteuttaminen ja viimeistely on Tuomas Harjun käsialaa. Sivut on
sijoitettu hänen käyttämälleen palvelimelle. Alun perin käytettäväksi aiotun Sukututkimusseuran palvelimen edellyttämä tekniikka olisi vaatinut sivujen päivittäjältä jonkinlaista
koodaustaitoa ja sitähän meiltä ei olisi voinut edellyttää. Sivuillemme pääset nyt siis
suoraan valitsemalla yllämainitun osoitteemme.

Varaapa aika allakassasi kesätapaamisellemme heinäkuussa! Kerro siitä muillekin
suvun jäsenille ja ehdota mukaan tuloa.
Sukuseuran hallituksen puolesta mukavaa kevättä toivottaen
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