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VIIME VUODEN TOIMINTA JA TILIT
Hallituksen kokouksessa 12.2. vahvistettiin vuoden 2010 tilinpäätös ja toimintakertomus
edelleen tilintarkastajille luovutettaviksi. Vuoden jäsenmaksutulot olivat yhteensä 845
euroa ja tilikauden kassaperusteinen alijäämä 534,16 euroa. Alijäämä johtui ensisijassa
kotisivujen ja logon perustamiskustannuksista, siis tiedotuksen parantamisesta.
Kotisivujemme aukeaminen internetissä 22.3.2010 oli toimintakertomuksessa tietysti
vuoden ensimmäinen suuri näkyvä TAPAUS. Loimme siis uuden tehokkaan informaation
jakelukanavan. Muistakaapa katsoa sivuja www.gerlander.fi.
Toimintakertomuksessa toinen mukava TAPAUS oli sitten heinäkuun kesätapaaminen
PajarinHovissa. Siihen liittyi myös suvun vanhojen valokuvien näyttely, joka kertoi suvun
vanhoista ajoista ja herätti suurta kiinnostusta osanottajissa, joita paikalla oli kaikkiaan 54.
Kesätapaamisesta, näyttelystä ja sunnuntain kiertoajelusta kerroimme tarkemmin
Jäsentiedote 3:ssa 10.8.2010, mikä on luettavissa kotisivujemme viestit/tiedotteet-osiossa.

SUKUKOKOUS 6.8.2011
Elokuussa pidämme sukuseuramme varsinaisen sukukokouksen, missä katsotaan, mitä
ensimmäisen kolmivuotisen toimintakauden aikana on saatu aikaan, ja suunnitellaan, mitä
tämän jälkeen seuraavana kolmen vuoden toimintakautena tehdään, sekä päätetään,
ketkä sitä toimintaa hallituksena vetävät. Käsitellään siis säännöissä määrätyt asiat. Niiden
ohella ohjelmassa on ainakin valokuvanäyttely, johon toivotaan saatavan runsaasti kuvia,
joita ei vielä viime kesän näyttelyyn ollut saatu mukaan. Kutsun ja tarkemman ohjelman
sekä esityslistan saatte sitten alkukesästä.
Varatkaa nyt aika kesäohjelmassanne: lauantaina 6.8. klo 12 Kiteen Kulttuuri- ja
sivistyskeskus Ilmarisen Kitee-saliin sukuseuramme varsinaiseen sukukokoukseen.
Saliin mahtuu runsaasti väkeä. Vedetäänpä reippaasti mukaan sukulaisia rikastamaan ja
monipuolistamaan toimintaamme.

VANHAT VALOKUVAT JA TARINAT
Valokuvia on keräilty jo muutama vuosi ja erinomainen näyttelykin saatiin aikaan viime
kesänä. Kaikkia mahdollisia ei kuitenkaan vielä ole päästy näkemään. Jopa jotkut

sukuhaarat kuvineen ovat kokoelmasta yhä kokonaan poissa. Niinpä näin nyt ennen kesän
sukukokousta katsokaa laatikoistanne ja komeroistanne, mitkä vanhat valokuva-aarteet
siellä vielä piilottelevat. Nyt on korkea aika tuoda ne sieltä esiin, kun vielä on mahdollisuus
selvittää ja kirjata näkyviin, mitä ja keitä ne esittävät. Ja me kaikki saamme lähemmän
kosketuksen oman sukumme menneisyyteen.
Tarkoitus on esitellä uudet kuvat selityksineen sukuhaaroittain niin kuin viime kesänäkin.
Vanhat jo näytetyt kuvat pannaan myös esille. Kaikkihan eivät ole vielä nähneet niitä.
Valokuvakeräystä koordinoi valokuvat ja tarinat -ryhmä, jonka vetäjä on Eija Leinonen,
Nokikanantie 6, 82500 Kitee, puhelin: 0400-340480, sähköposti: eija.leinonen (a) pp.inet.fi.
Tarinat suvusta olisivat myös tervetulleita.
Ja vielä: alkuperäiset kuvat kuuluvat kuvien omistajille. Seuran näyttelyyn ja arkistoon
tulevat niiden kopiot.

SUKUTIEDOSTO
Jo kerättyjen henkilötietojen tarkistaminen ja uusien ilmoittaminen sukutiedostoon on
joissakin sukuhaaroissa edennyt lupaavasti, mutta monissa muissa se ei ole päässyt
vauhtiin lainkaan. Siksi tiedosto vaikuttaa tällä hetkellä jonkin verran epätasapainoiselta ja
tarkistamattomilta osilta sen tietojen oikeellisuus on varmistamatta. Sataa vuotta
nuorempien tietojen kerääminen ja tarkistaminen ei ensisijaisesti käy julkisista lähteistä,
joten siinä tarvitaan elävien ihmisten apua ja heidän omia perhekohtaisia lähteitään.
Tiedoston luoja ja ylläpitäjä Alpo Mustonen, Myllykuja 31, 02400 Kirkkonummi, sähköposti:
alpo.mustonen (a) pp.inet.fi, ottaa mielellään vastaan tarkistuksia ja lisätietoja. Huom! vain
kirjallisesti, ei puhelimitse, varmuuden vuoksi. Jos tarvitsette pohjaksi tietoja siitä, mitä
teidän sukuhaarastanne on jo tiedostoon saatu sisälle, häneltä voitte pyytää niitä. Myös
Aimo Gerlander voi tarvittaessa välittää niitä. Sukukokouksessa katsotaan taas,
minkälainen tilanne on silloin.
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