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VARSINAINEN SUKUKOKOUS ELOKUUN 6 P:NÄ 2011
Nyt, kun kesä on taas tullut, on aika muistuttaa, että ennen kesälomia on syytä hoitaa
elokuun sukukokoukseen ilmoittautuminen. Ilmoittautumisen eräpäivä on 27.6.2011 ja sen
voi tehdä joko sähköpostilla osoitteeseen info (a) gerlander.fi tai puhelimitse 050 3727963
Ritva Kuittiselle. Osallistumismaksu 30 euroa henkilöltä (alle 12-v. puoleen hintaan) tulee
maksaa samaan eräpäivään mennessä tilillemme 515304-295576 Kiteen Seudun
Osuuspankkiin osallistujien nimet ilmoittaen. Jos hoidatte maksun ulkomailta, käyttäkää
kansainvälistä tiliyhteystietoa IBAN: FI26 5153 0420 0955 76, BIC: OKOYFIHH.
Osallistumismaksuun sisältyy myös lounas kokouspaikan, Kiteen sivistys- ja kulttuurikeskus Ilmarisen ravintola Kipakassa. Ravintola toivoo saavansa meiltä osallistujien
lukumäärän ennen heinäkuussa pidettäviä kesälomiaan.
Klo 12-13 tarjotun lounaan jälkeen Ilmarisen Kiteesalissa klo 13 alkavassa varsinaisessa
sukukokouksessa käsitellään seuran säännöissä määrätyt asiat, kuten kuluneen 3 vuoden
toimikauden tilit ja toiminta, ja päätetään hallituksen vastuuvapaudesta, määritellään
tulevan 3 vuoden toimikauden toimintasuunnitelma ja päätetään vuotuisten jäsenmaksujen
suuruus, sekä tehdään säännöissä määritellyt henkilövalinnat, siis nimetään uusi hallitus
ja tilin- tai toiminnontarkastajat, kummatkin varahenkilöineen.
Sääntöjen määräämien asioiden lisäksi kokouksessa on esillä muutakin mielenkiintoista.
Jo tämän toimintakauden aikana on kerätty sukua koskevia vanhoja valokuvia ja pyritty
saamaan suvulta kokoon myös tarinoita henkilöistä tai vanhoista ajoista. Valokuvanäyttely
on esillä kokouspaikalla. Kuten aikaisemmissa jäsentiedotteissamme olemme
painottaneet, kuvat eri sukuhaaroista ovat edelleen tervetulleita ja näyttelyn kokoamisen
kannalta niiden toivotaan olevan järjestäjän käsissä mahdollisimman pian. Keräystä
koordinoi Eija Leinonen, Nokikanantie 6, 82500 Kitee, puhelin 0400 340480, sähköposti
eija.leinonen (a) pp.inet.fi. Alkuperäiset kuvat kuuluvat niiden omistajille. Näyttelyssä
esitetään ja sukuseuran arkistoon tallennetaan myöhempiä tarpeita varten niiden kopiot.
Sukutiedoston tarkistamisessa ja laajentamisessa tarvitaan edelleen sukuhaarojen ja
perheiden apua. Kuten jo moneen otteeseen on todettu, tiedosto vaikuttaa vielä jonkin
verran epätasapainoiselta ja tarkistamattomilta osilta tietojen oikeellisuutta ei ole täysin
varmistettu. Alpo Mustonen, Myllykuja 31, 02400 Kirkkonummi (alpo.mustonen (a)

pp.inet.fi) ottaa mielellään vastaan tarkistuksia ja lisäyksiä tietoihin. Kokouksessa
kuulemme, mikä on tilanne nyt, ja keskustellaan, miten tästä edetään.
Seura on luonut oman logon, joka on jo ollut käytössä kotisivuilla ja jäsentiedotteen
yläkulmassa. Hallitus esittää myös pienten logolla varustettujen myyntiartikkelien
kehittämistä. Tällaisia voisivat olla esimerkiksi postimerkit, sukuviiri, T-paidat jne. Näistä
voimme antaa evästyksiä uudelle hallitukselle.
Sukukokoukseen ovat kaikki sukuun kuuluvat tervetulleita. Hallitukseen voidaan valita vain
sukuseuran jäseniä ja äänioikeus äänestyksissä on vain jäsenmaksunsa maksaneilla,
mutta koko suvun tuki ja kiinnostus vahvistaisi toimintaamme. Jäseneksi voi toki liittyä
milloin vain.
Kutsuesitteen saavat kaikki jäsenet postitse.

SUKUSURAN JÄSENMAKSUT
Jäsenmaksulomakkeet on lähetetty sähköpostiosoitteeseenne tai liitetty tämän tiedotteen
oheen niille, jotka saavat tämän postitse. Maksun eräpäivä on 17.6.2011. Muistakaa
mainita maksun yhteydessä sille annettu viite.

Toivotamme oikein mukavaa kesää!
Tapaamme elokuussa Kiteellä.
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