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Hyvä sukuseuran jäsen

SUKUSEURAN REKISTERÖINTI
Patentti- ja rekisterihallitus on vahvistanut kirjanneensa 9.1.2009 sukuseuramme
yhdistysrekisteriin. Kirjaus on rekisteröity myös Pohjois-Karjalan maistraatissa 13.1.2009.
Tämä mahdollisti ry-lyhenteen liittämisen sukuseuramme nimeen.
Rekisteröinnin yhteydessä yhdistysrekisteri tarkisti 2.8.2008 sukukokouksessa sukuseuralle
laatimamme säännöt tehden niiden pykäliin 4 ja 8 muutamia pieniä täsmennyksiä, joilla ei
kuitenkaan ole vaikutusta hyväksymiemme sääntöjen sisältöön. Yhdistysrekisterin
tarkistamat ja täsmentämät säännöt liitteenä.

HALLITUKSEN KOKOUS
Sukuseuran hallitus piti kuluvan vuoden ensimmäisen kokouksensa 6.2.2009 Helsingissä.
Siellä mm.
•

•
•

•

hyväksyttiin sukuseuran tilinpäätös ja toimintakertomus lähetettäväksi edelleen
tilintarkastajille ja sen jälkeen sääntöjen mukaisesti esitettäväksi seuraavalle
varsinaiselle sukukokoukselle vuonna 2011. Vuodelle 2008 kohdistettavaksi tuotoksi
todettiin 578,48 euroa.
todettiin vuoden vaihteessa käyttöön otettu jäsenrekisteriohjelma ja
tietosuojavaltuutetun vaatima rekisteriseloste. Jäsenrekisterissä oli 65 henkilöä.
keskusteltiin tiedotuksen järjestämisestä. Useimmilla sukuseuroilla on internetissä
oma kotisivu. Kotisivun voivat sukuseurat saada ilmaiseksi Suomen Sukututkimusseuran palvelimelle. Hallitus pitää edustavan ja seuran imagolle sopivan kotisivun
laatimista tarpeellisena ja kartoittaa vielä muiden kotisivun omaavien sukuseurojen
käytäntöjä ja kokemuksia sekä pyytää jäseniltä ideoita kotisivun laatimiseksi.
suunniteltiin seuran tulevaa toimintaa

TULEVASTA TOIMINNASTA
Sukuseuran käytännön toiminnan kehittämiseksi kutsumme jäseniä osallistumaan mm.
seuraavien työryhmien toimintaan:
1. sukutunnustyöryhmä: sukuseura tarvitsee oman tunnuksen käytettäväksi viestinnässä,
oheistuotteissa yms. Millainen se voisi olla? Ehdotuksia!
2. sukututkimusryhmä: sukututkimus on olennainen osa sukuseuran toimintaa. Nyt
tarvitaan yhteistyötä sukututkimusta harrastavien kesken. Mitä Gerlanderien
sukuhaaroja on jo tutkittu ja ketkä tutkimuksia ovat tehneet?

3. vanhat valokuvat ja tarinat -ryhmä: todennäköisesti suvun jäsenten hallussa tai
tiedossa on vanhoja kiinnostavia valokuvia, sukua käsitteleviä julkaisuja, tarinoita
yms., joita olisi syytä tuoda laajemmin suvun tietoon, esim. valokuvanäyttelyksi
sukukokoukseen, julkaistavaksi netissä, ehkä painettavaksi julkaisuksikin, jne.
4. nuoret ja lapsiperheet -ryhmä: nuorten ja lapsiperheiden tarpeiden ja näkemysten
huomioonottaminen sukuseuran toiminnassa ja sukukokousten järjestämisessä
5. oheisohjelmaryhmä: sukukokousten yhteydessä mahdollisesti järjestettävien
tutustumiskäyntien ja retkien kohteiden kartoittaminen Kiteellä, sen lähiseudulla,
suvun muilla vaikutusalueilla tai vaikka rajan takana
Edellä mainittujen työryhmien vetäjinä toimisivat nykyisen ja/tai edellisen hallituksen
jäsenet. Koska seuralla ei ole varoja osallistua ryhmien kokouskuluihin, niiden toimintaa
koskeva yhteydenpito tapahtuisi pääosin sähköpostin, puhelimen, kirjeiden yms. avulla.
Viime kesän sukukokouksessa hyväksytyn toimintasuunnitelman mukaan vuonna 2010
järjestetään ylimääräinen sukuseuran kokous, jonka yhteydessä työryhmät voivat kokoontua
ja esitellä toimintaansa. Tämän kokouksen ajankohdasta, paikasta ja ohjelmasta päätetään
myöhemmin.
Toivomme vilkasta osallistumista seuran kehittämistyöhön. Palautteet edellä esitettyihin
toivomuksiin ja kysymyksiin sekä ilmoittautumiset työryhmiin toivomme saavamme
maaliskuun loppuun mennessä.

Yhteistyöterveisin
Sukuseuran hallitus @ on korvattu (a)
Aarre Luukkainen, puheenjohtaja, puh. 0400 743143, sähköposti: aarre.luukkainen (a) elisanet.fi
Ritva Kuittinen, varapuheenjohtaja, puh. 050 3727963
Sari Gerlander-Möttönen, sihteeri, puh. 040 5236329, sähköposti: sari.gerlander-mottonen (a)
kitee.fi
Juho Björn, puh. 040 5500785, sähköposti: juho.bjorn (a) pp.inet.fi
Aimo Gerlander, puh. 040 8478420, sähköposti: aimo.gerlander (a) pp.inet.fi
Maija Gerlander, puh. 050 3036345, sähköposti: maija.gerlander (a) helsinki.fi
Pirkko Kiviaho, puh. 019 739480, sähköposti: m.p.kiviaho (a) kolumbus.fi

