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Hyvää vuotta 2012!
Hallitus on tänä vuonna kokoontunut kaksi kertaa, 28.1. ja 13.4. Kokouksissa hyväksyttiin
viime vuoden toimintakertomus ja tilit, jotka päätyivät 1198,89 euron ylijäämään. Seuran
jäsenmäärä oli vuoden vaihteessa 86. Viime vuoden tärkein tapahtuma oli elokuussa
järjestetty varsinainen sukukokous, missä valittiin uusi hallitus ja linjattiin tulevaa toimintaa.
Hallituksen kokouksissa suunniteltiin nyt sukukokouksen antamien osviittojen mukaisesti
tämän vuoden yhteistä tapaamista.
Niin kuin tiedämme, esi-isämme Ambrosius Gerlander hoiti isonvihan aikana ja sen jälkeen
kuolemaansa 1727 saakka Rantasalmen kappalaisen tehtäviä. Ajattelimme, että on aika
käydä tutustumassa hänen koti- ja työpaikkaansa. Ja siellähän myös hänen poikansa
Jaakko, Kiteen tuleva kappalainen, syntyi 1712 ja varttui ennen opintielle lähtöään.
Kutsumme kaikki siis heinäkuussa Rantasalmelle. Välittäkää kutsua myös niille, jotka eivät
vielä ole seuramme jäseniä.
Sukuseuran kesätapahtuma sunnuntaina 15.7. 2012
Klo 13.30 alkaen kokoontuminen Rantasalmen kirkkoon
Klo 14 kirkkoherra Jussi Leppäniemi kertoo Ambrosius Gerlanderista, Rantasalmen
seurakunnasta ja sen kirkkojen vaiheista. Sen jälkeen käymme vanhan kirkon paikalla,
mihin Ambrosiuskin lienee haudattu.
Klo 15 siirrymme Järviluonnonkeskus Oskarin auditorioon, missä keskuksen pikaisen
esittelyn jälkeen saamme nähdä lyhytelokuvan Torsti-kuutin sukellusseikkailuista
Saimaalla. Sen jälkeen palaveeraamme yhdessä sukuseuramme tämänhetkisistä asioista.
Klo 16 meille tarjotaan opastettu kierros Järviluonnonkeskuksen näyttelyssä, minkä
jälkeen siirrymme Järvisydämen lomakylään (n. 10 km).
Klo 17 ruokailu Järvisydämen viinikellarissa.
Sitova ilmoittautuminen tulee tehdä 29.6. mennessä joko sähköpostilla osoitteeseen info
(a) gerlander.fi tai puhelimitse 050 372 7963 Ritva Kuittiselle.
Osallistumismaksu 30 euroa henkilöltä tulee suorittaa samaan päivämäärään 29.6.
mennessä tilillemme 515304-295576 (kansainvälinen tilinro FI26 5153 0420 0955 76).
Maksu kattaa sekä ruokailun että koko ohjelman. Jos tarvitset erityisruokavalion, kerro se
ilmoittautuessasi.

Järvisydämen lomakylän huviloissa on mahdollisuus majoittua omalla kustannuksella
hintaan 55e/hlö/2hh/vrk tai 85e/hlö/1hh/vrk. Jokainen tilaa majoituksensa itse joko
puhelimitse 020 729 1760 tai sähköpostilla jarvisydan@saimaaholiday.net. Viitatkaa
majoitusta tilatessanne sukuseuraamme.
Savonlinnan oopperajuhlat viettää tänä vuonna 100-vuotisjuhliaan. Siellä käymisen voisi
kukin hyvin liittää tähän meidän kokoontumiseemme Rantasalmella.
Sukutiedosto
Tiedoston tarkistaminen ja täydentäminen etenee hitaasti. Tätä yritetään tehostaa
löytämällä avainhenkilöitä tekemään oman sukuhaaransa tietojen keräämistä käyttäen
pohjana heille jaettavia Alpo Mustosen kyseisestä haarasta jo saamia ja tulostamia sukutiedoston osia. Tietojen keräämisestä vastaavat toivovat tiedostojen täydentämisen ja
tarkistuksen tapahtuvan sellaisella tahdilla, ettei heidän itsensä vanheneminen aseta
esteitä hoitaa asia loppuun. Olisi sääli, jos suurella vaivalla koottu tiedosto tuotaisiin julki
tarkistamattomana ja vaillinaisena tai aineisto jäisi pelkästään tietokoneiden muistiin.
Aiheesta keskustellaan Rantasalmella.
Kuten moneen kertaan on todettu, vain yli 100 vuoden vanhoja tietoja voimme tutkia
arkistoista. Nuoremmat tiedot on pääasiassa kerättävä ihmisiltä. Keräämämme tiedot eivät
tule yleiseen jakeluun, mutta sukuseuran jäsenet voivat aikanaan painettavan sukukirjan
hankkia. Internetiin tietoja ei levitetä.
Jäsenmaksut
Tämän vuoden jäsenmaksujen eräpäiväksi merkittiin 31.5. Viime elokuun sukukokous
päätti nostaa normaalin jäsenmaksun 20 euroon puolison ja nuorison maksun jäädessä 5
euroon. Maksulaput tulevat sähköpostissa lähipäivinä. Niille, joilla ei ole sähköpostiosoitetta, lähetetään se postissa tämän tiedotteen mukana.

Kesän ohjelmaa suunnitellessanne muistakaa siis sukutapahtuma sunnuntaina 15.7.
Rantasalmella. Tapaamme siellä!
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