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Hyvä sukuseuramme jäsen
Kesä ansaittuine lomineen ja matkoineen lähestyy. Sitä ennen kuitenkin palauttelemme vielä mieleen
muutamia sukuseuraamme koskevia asioita.
1. TOIMINNASTA
Viime jäsentiedotteessa kerroimme muutamista työryhmistä, jotka nyt ovat aloittaneet toimintansa.

Vanhoja valokuvia ja tarinoita kokoaa työryhmä, jonka vetäjinä toimivat Oili ja Ritva, mukana myös Sari ja
Erkki. Sukujen valokuva-albumeista ja kaappien kätköistä löytyvien valokuvien lisäksi kiinnostavaa olisi saada
tallennetuksi kertomuksia ja tarinoita tapahtumista ja henkilöistä, jotka liittyvät suvun tai sen lähiyhteisön
elämään ja toimintaan. Tietolähteinä voivat olla edellä mainittujen lisäksi varttuneempien henkilöiden
haastattelut, paikallishistoriat, asiakirjat, valokuvaamojen arkistot yms. Suvun historiaa koskevat tiedot ovat
tärkeitä paitsi meille itsellemme mutta erityisesti jälkipolville. Työryhmän työtä esitellään mm. tulevissa
sukukokouksissa ja tulosten julkaisutavoista päätetään myöhemmin.

Sukututkimusryhmä pyrkii täydentämään Alpo Mustosen jo laajaksi keräämää sukutiedostoa, jota jaettiin
myös viime sukukokouksen osanottajille. Alpon lisäksi työryhmään kuuluvat Aarre, Aimo ja Varpu-Leena, jotka
toivovat saavansa suvun jäseniltä tukea tiedon keräämisessä. 1900-luvun alun jälkeen syntyneistähän ei vielä
ole rekistereistä vapaasti saatavissa tietoja, joten niiden kokoamisessa tarvitsemme jäsenten myötämieltä.
Myös vanhempien polvien henkilötietojen täydentäminen käsittämään muutakin kuin pelkät numerotiedot
tekisivät sukukertomuksen mielenkiintoisemmaksi.

Oheisohjelmaryhmässä Ritva, Eija, Varpu-Leena ja Pirkko pohtivat sukukokousten virallisten osuuksien oheen
oheisohjelmia, kuten myös mahdollisia tutustumiskohteita ja retkiä, jotka toisivat kokoontumisiin
lisäkiinnostavuutta. Seuraava sovittu kokoushan on jo kesällä 2010, joten sitäkin koskevat ideat ja
ehdotukset olisivat tervetulleita.
Ideoita nuorten ja lapsiperheiden kiinnostuksen lisäämiseksi ja tarpeiden huomioonottamiseksi seuran
toiminnassa ja kokousten järjestelyissä keräävät ja kehittelevät Sari ja Maija.
Ehdotuksia ja ideoita sukutunnukseksi ja sen aiheeksi toivotaan myös. Sukutunnusta voitaisiin käyttää
tiedotuksessa ja mahdollisesti valmistettavissa oheistuotteissa.
Työryhmiin voi edelleen liittyä. Tiedon ja aineiston keruussa otamme kiitollisina vastaan kaiken tarjottavan
avun.
Edellä mainittujen ryhmien lisäksi voidaan toki perustaa muitakin ryhmiä ja verkostoja jäsenten kiinnostusten
ja harrastusten mukaan, eli pilkkimistä, mökkeilyä, musiikkia, nikkarointia, runojen kirjoittamista yms.
harrastavat, ilmoitelkaapa itsestänne ja toiveistanne.

Syksyn jäsentiedotteessa kerromme mm. ensi vuoden sukukokoontumista koskevista suunnitelmista. Jos
Sinulla on joitain siihen liittyviä ideoita tai ajatuksia, kerro niistä meille.
2. JÄSENMAKSU
Sukukokouksen päätöksen mukaisesti seuran toiminnan rahoittamiseksi perittävä jäsenmaksu on 15 euroa
kultakin henkilöltä vuodessa. Perusjäsenmaksun maksaneen puoliso ja 16-18-vuotiaat nuoret selviävät 5
eurolla. 80-vuotiaat ja sitä vanhemmat ovat jäsenmaksusta vapautettuja. Myös ainaisjäsenmaksun 150 euroa
maksaneet voivat nauttia jäsenyydestään ilman vuosittaisia jäsenmaksulaskuja.
Vuoden 2009 jäsenmaksu suoritetaan tämän tiedotteen rinnalla lähetetyllä jäsenmaksulomakkeella, johon
maksun eräpäiväksi on merkitty 3.7.2009.
3. OSOITTEENMUUTOKSET

Ilmoitathan yhteystiedoissasi tapahtuneista muutoksista puheenjohtajalle tiedotteidemme
perille tulon varmistamiseksi ja jäsenrekisterin ajan tasalla pitämiseksi!
Sukuseuran hallituksen puolesta
aurinkoista ja rentouttavaa kesää toivotellen
Aarre Luukkainen
puheenjohtaja
0400-743143
aarre.luukkainen (a) elisanet.fi

Sari Gerlander-Möttönen
sihteeri
040-5236329

Työryhmien muut jäsenet ja yhteystiedot:

Vanhat valokuvat ja tarinat (Sari +):
Oili Pesonen
Ritva Kuittinen
Erkki Gerlander

0400-907703
050-3727963

Alpo Mustonen
Aimo Gerlander
Varpu-Leena Koivisto

0400-443511alpo.mustonen (a) pp.inet.fi
040-8478420aimo.gerlander (a) pp.inet.fi
044-5401501varpusumsa (a) suomi24.fi

Pirkko Kiviaho
Eija Leinonen

019-739480
m.p.kiviaho (a) kolumbus.fi
0400-340480eija.leinonen (a) pp.inet.fi

Maija Gerlander

050-3036345maija.gerlander (a) helsinki.fi

Juho Björn

040-5500785juho.bjorn (a) pp.inet.fi

Sukututkimus (Aarre +):

Oheisohjelmat (Ritva + Varpu-Leena+):
Nuoret ja lapset (Sari +):
Sukutunnus (Aarre +):

