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Kesätapaaminen 3-4.7.2010
Meillä oli mukava kesätapaaminen heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna Kiteen
Pajarinhovissa. Paikalle oli saapunut 54 suvun jäsentä, suurin osa tietysti sukuseuraan jo
liittyneitä, mutta mukaan oli saatu useita seuran ulkopuolelle vielä jääneitäkin. Toivotamme
heidät tietysti lämpimästi tervetulleiksi, jos he päättävät liittyä meihin. Internet-yhteyden
omaavat löytävät liittymisneuvot kotisivuiltamme www.gerlander.fi. Muille mukana olleille
lähetämme tämän tiedotteen mukana postin kautta liittymislomakkeen ja asiaan kuuluvat
ohjeet.
Vuonna 2008 pidetyn perustamiskokouksen jälkeen kuolleitten, suvun vanhimman Ida
Kerannon, sukuseurassa alusta alkaen toimineen Rauni Kareisen ja seuran perustajajäsenen ja perustamisasiakirjan ensimmäisen allekirjoittajan Erkki Gerlanderin, muistoa
kunnioitettiin kokouksen alussa hetken hiljaisuudella.
Osanottajille kerrottiin lyhyesti, miten seuraa on kehitetty näinä kahtena ensimmäisenä
vuonna. Seura on ilmoitettu ja hyväksytty yhdistysrekisteriin, jäsenrekisteri on pantu
pystyyn ja jäsenmaksujen perintä sen avulla saatu toimimaan, toimintaa on organisoitu
perustamalla työryhmiä, seuran historiallinen arkisto on pantu alulle, jäsenten informointi
on hoidettu jäsentiedottein, joiden lisäksi maaliskuussa 2010 avatuilla kotisivuilla on
nähtävillä seuran pysyvät tiedot samoin kuin ajankohtaiset informaatiotkin. Seuralle on
myös luotu logo ja määritelty seuran nimen kirjoitusasu (Monotype Corsiva).
Aimo Gerlander ja Aarre Luukkainen valottivat sukututkimuksen tämänhetkistä tilannetta.
Alpo Mustonen on laajentanut edellisessä sukukokouksessa esittelemäänsä sukutiedostoa
huomattavasti, mutta sen tarkistaminen on tietysti välttämätöntä. Vilkkaan keskustelun
tuloksena ehdotettiin, että eri sukuhaarat kukin hoitaisivat oman haaransa tietojen
tarkistuksen ja saisivat sitä varten niitä koskevat sivut tiedostosta. Sukuhaarojen tulisi
sopia osuuksiensa tarkistajat, jotka saisivat sivut. Tiedostoa kokonaisena ei
nykymuodossa haluta monistaa jakeluun ennen tarkistusta. Yleinen jakeluhan ei ole
sallittukaan, vaan elossa olevia koskevien tietojen on pysyttävä rajatun ryhmän piirissä.
Korjaamattoman tiedoston syöttämiseen kotisivuille salasanankaan taakse ei hallitus ole
halukas.
Vanhoja valokuvia oli saatu näyttelyyn runsaasti. Oili Pesonen kertoi keruun taustoista ja
organisoinnista. Kuvat oli pantu esille sukuhaaroittain ja lisäksi omana nostalgisena
osastonaan oli Helka Björnin lakkautetusta Ruppovaaran koulusta kokoamat kuvat ja
lehtileikkeet. Näyttelyä tutkittiin innokkaasti ja tietoa menneistä ajoista ja sukupolvista

saatiin. Valitettavasti kaikista sukuhaaroista ei vielä ollut kuvia, joten keruuta on jatkettava.
Kuvakokoelma tallennetaan historialliseen arkistoon myöhemmin tarvittaessa
käytettäväksi.
Huom.! Alkuperäiset kuvat jäävät tietysti omistajilleen, näyttelyssä olleet ja arkistoon
menevät ovat niiden kopioita.
Hengen ravintoa ja mielen virkistystä saimme Maija Gerlanderin suvusta ja
sukulaisuudesta hauskasti ja vetävästi esittämistä aatoksista. Virkistystä saimme myös
Kähkösen Saanan ja Mean jousiduon tasokkaasta musiikkiesityksestä sekä lauantain
tapaamisen päätteeksi Ritva Kuittisen riimittelemistä päätössanoista.
Ritva Kuittisen vetämä kiertoajelu sunnuntaina suvun asuinpaikoilla sekä
pontikkaperinnettä esittelevässä Tipan Nokassa, Pyhän Kolminaisuuden kirkossa,
Puhoksessa ja Leo Karppasen Saiho-näyttelyssä antoi mukaan tulleelle suurelle
osanottajajoukolle vanhojen aikojen muistelun ja nähtävyyksiin tutustumisen ohella myös
tervetulleen lisämahdollisuuden tiiviimpään kanssakäymiseen.
Kiitos vielä kaikille mukana olleille!

Jäsenmaksut
Tämän vuoden jäsenmaksulomakkeet lähetetään tämän tiedotteen ohella. Maksujen
eräpäiväksi on merkitty 3.9.2010, mihin mennessä toivomme maksujen saapuvan
tilillemme.
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P.S.
Te, joilla on siihen mahdollisuus, käykää toki katsomassa sukuseuran kotisivuja
osoitteessa www.gerlander.fi.

