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VARSINAINEN SUKUKOKOUS 6.8.2011
Sukuseuran ensimmäisen kolmivuotisen toimintakauden päättävä sukukokous pidettiin
Kiteen sivistys- ja kulttuurikeskus Ilmarisen Kiteesalissa lauantaina 6.8.2011. Kiteen
kaupungin tervehdyksen sukuseuralle toi vs. kaupunginjohtaja Eeva-Liisa Auvinen, joka
ilmitoi ilonsa siitä, että sukumme edelleen kokoontuu Kiteellä, missä se on vaikuttanut
monella tavalla aina vuodesta 1737 alkaen. Hän muisteli myös lämmöllä aikaisempaa
yhteistyötään sukuseuramme perustajajäsenen Erkki Gerlanderin kanssa.
Toimintakauden yhteenvedossa todettiin, että elokuussa 2008 perustettu seura
merkittiin yhdistysrekisteriin vuoden 2009 alussa ja digitaalinen jäsenrekisteri saatiin
toimintaan samaan aikaan. Tiedotus jäsenille hoidettiin alusta alkaen noin neljännesvuosittain lähetetyillä jäsentiedotteilla ja se tehostui talvella 2010, kun seuran kotisivut
avattiin. Tiedotuksen näkyvyyttä lisäävä seuran logo kehiteltiin ja tuotiin julki samaan
aikaan. Sukututkimusta on tehty koko ajan ja Alpo Mustonen on koonnut kerätyistä
sukutiedoista laajan tiedoston, jonka täydentämistä ja tarkistusta edelleen jatketaan.
Sukuhaaroittain on myös kerätty vanhoja valokuvia, joita voidaan aikanaan käyttää
esimerkiksi sukukirjan kuvituksena. Heinäkuussa 2010 järjestettiin Pajarin Hovissa kesätapaaminen, missä mm. tutkittiin suvun vanhojen valokuvien näyttelyä ja pohdittiin, mitä
voitaisiin tehdä sukutiedoston tarkistamiseksi ja laajentamiseksi.
Sääntömääräisinä käsitellyistä asioista mainittakoon, että vuosien 2008-2010
tilinpäätökset hyväksyttiin ja vastuuvapaus myönnettiin tilintarkastajien ehdotusten
mukaisesti hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Hallituksen ehdotus alkavan toimintakauden
toimintasuunnitelmaksi hyväksyttiin. Äänestyksen jälkeen päätettiin normaali vuotuinen
jäsenmaksu korottaa kokouksessa tehdyn ehdotuksen mukaisesti 15 eurosta 20 euroon
vuoden 2012 alusta alkaen. Myös ainaisjäsenmaksu nousee tämän mukaan 150 eurosta
200 euroon.
Uuden hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jouko Lehtikuusi, varapuheenjohtajaksi Ritva
Kuittinen, muiksi jäseniksi Aimo Gerlander, Kalervo Jääskeläinen, Aarre Luukkainen, Alpo
Mustonen ja Auli Pölönen, sekä varajäseniksi Leila Keranto ja Pekka Kelalahti.
Toiminnantarkastajiksi valittiin Pirjo Lempiäinen ja Veli Lehtikuusi, varalle Sirkka
Pölönen ja Kalle Erkkilä.

Sukutiedoston tarkistuksen ja täydennyksen tehostamista pohdittiin jälleen ja esitettiin,
että kukin voi tilata tiedostosta omaa sukuhaaraansa koskevan osan ja tehdä siihen
korjauksensa ja täydennyksensä. Tämä ehdotus sai myönteistä palautetta.
Valokuvanäyttelyyn oli saatu jonkin verran lisää kuvia, mutta varmasti niitä on vielä
joillakin sukuhaaroilla esille kaivamatta. Valokuvien ohella myös tarinat suvusta olisivat
tervetulleita. Tarinoita lisäsi myös tässä kokouksessa Eija Leinosen sanoin ja kuvin
esittämä kuvaus hänen omien vanhempiensa Vilho ja Emma Gerlanderin elämänvaiheista.
Hallitukselle annettiin evästykseksi joukko ehdotuksia pienten logolla varustettujen myyntiartikkelien luomisesta. Ehdotettiin mm. viiriä, postimerkkejä, sateenvarjoja, T-paitoja,
kasseja, jne. Hyvät toteuttamiskelpoiset lisäehdotukset ovat tervetulleita.
HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS 20.8.
Hallitus nimitti sihteeriksi Auli Pölösen ja taloudenhoitajaksi Ritva Kuittisen. Jäsenrekisteri
jäi toistaiseksi Aarre Luukkaisen hoitoon, samoin kotisivun päivitys. Sukututkimusta vetää
edelleen, nyt hallituksen jäsenenä, Alpo Mustonen, apunaan hallituksessa Aimo Gerlander
ja Aarre Luukkainen. Tiedoston täydentämistä ja tarkistamista tulemme tehostamaan ja
siinä tarvitsemme hyvää yhteistyötä kanssanne.
Yhteistyötä teemme tietysti ennestään toiminnassa mukana olleitten työryhmien kanssa,
mutta toivomme apua myös muilta jäseniltä niin sukutietojen ja valokuvien keräämisessä
kuin toimintaideoitten kehittelyssä ja retkikohteiden löytämisessäkin. Tehdään tämän
sukuseuran toiminta hauskaksi ja mielenkiintoiseksi! Kutsutaan lisää sukulaisia mukaan!
Sukukokouksen jälkeen saimme jo heti 5 uutta jäsentä, joten meitä on nyt 86.

Toivotamme mukavaa syksyä
Sukuseuran hallitus
Jouko Lehtikuusi, puheenjohtaja
Kuusikkotie 2, 58450 Punkaharju
puh. 050 3570122
s-posti: lehtikuu (a) suursaimaa.com

Ritva Kuittinen, varapuheenjohtaja
Palomäentie 6 A 13, 82500 Kitee
puh. 050 3727963
s-posti: ritvakuittinen (a) luukku.com

Auli Pölönen, sihteeri
Pirkankatu 41 as 2, 33230 Tampere
puh. 0400 723670
s-posti: auli.polonen (a) pshp.fi

Aimo Gerlander
Haikararinne 10, 01450 Vantaa
puh. 040 8478420
s-posti: aimo.gerlander (a) pp.inet.fi

Kalervo Jääskeläinen
Poikluomantie 26 D 18, 20760 Piispanristi
puh. 040 5787085
s-posti: terttu.jskelinen (a) pp.inet.fi

Aarre Luukkainen
Hiihtomäentie 36 A 5, 00800 Helsinki
puh. 0400 743143
s-posti: aarre.luukkainen (a) elisanet.fi

Alpo Mustonen
Myllykuja 31, 02400 Kirkkonummi
puh. 0400 443511
s-posti: alpo.mustonen (a) pp.inet.fi
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