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Kesätapahtuma Rantasalmella 15.7.2012
Ambrosius Gerlanderin työpaikka, Rantasalmen seurakunta ja pitäjä, oli sukuseuramme
tämänvuotinen retkikohde. Kokoontumispaikaksi oli valittu Rantasalmen kirkko, mihin
meitä tuli yhteensä 30 kuulemaan kirkkoherra Jussi Leppäniemen kertomina tietoja
seurakunnan ja sen kirkkojen vaiheista ja olosuhteista Ambrosiuksen aikoina.
Varsinaisia lisätietoja Ambrosiuksesta itsestään ja hänen toiminnastaan ei valitettavasti
ollut seurakunnan historiallisista aineistoista löytynyt, mutta kerrattiin toki jo tiedossamme
olevat faktat. Hän kirjautui 1701 Turun yliopistoon, meni 1710 naimisiin Rantasalmen
edellisen kirkkoherran Jaakko Ursinuksen tyttären Kristiinan kanssa, hoiti isonvihan aikana
vuodesta 1716 alkaen seurakunnan kappalaisen tehtäviä ja vihdoin rauhan tultua 1722
nimitettiin virallisestikin kappalaiseksi, mitä tehtävää hän hoiti kuolemaansa 1727 saakka.

Ambrosiuksen aikaista kirkkoa ei enää ole, vain muistokivi sen paikalla vanhalla
hautausmaalla. Kokoonnuimme kirkkoherra Leppäniemen opastuksella muistokiven
ääreen ja kuulimme lisää isonvihan jälkeisen Rantasalmen mahtiseurakunnan vaiheista.
Ainakin sen aikaiset kirkkoherrat olivat kirkon alle tai viereen haudattuja, todennäköisesti
myös kappalainen Ambrosius, vaikkei hänestä näykään enää mitään mainintaa paikalla.

Hautausmaalta siirryimme Järviluonnonkeskus Oskariin, minkä auditoriossa pidimme
keskuksen toiminnasta ja norpan suojelusta saamamme tietoiskun jälkeen oman
palaverimme. Tärkeimmäksi asiaksi palaverissa nousi jälleen sukutietojen keräys ja
tarkistus, jotka eivät edisty toivotulla tavalla. Joitakin lisätietoja ja tarkistuksia on toki
saatu, mistä kiitos asianomaisille, mutta tehostusta kaivataan. Siispä esitetään toivomus,
että mahdollisimman moni teistä ryhtyisi toimeen ja pyytäisi Alpo Mustoselta,
Myllykuja 31, 02400 Kirkkonummi, s-posti alpo.mustonen (a) pp.inet.fi, hänen
kokoamastaan sukutiedostosta ainakin isovanhemmistanne tai näiden vanhemmista
alkaen teihin päin tallennetut tiedot tarkistettaviksi ja täydennettäviksi. Jotta
tarkistettavaksi poimitaan oikea sukuhaara, pohjaksi olisi syytä antaa mahdollisimman
pitkälle taaksepäin tuntemanne sukulinja. Linjasta tietoa voi omainen tarvittaessa pyytää
seurakunnalta tai muulta julkiselta rekisterinpitäjältä, mutta se saattaa viipyä ja maksaa.
Kuten monta kertaa on todettu, sukututkija ei pääse tarkastelemaan 100 vuotta nuorempia
tietoja julkisista rekistereistä eikä kaikkien seurakuntien rekistereistä edes siihenkään
saakka. Siksi tietoja joudutaan keräämään ihmisten henkilökohtaisista arkistoista ja
muistitiedoista nuorempien sukupolvien osalta. Muistetaan vielä, etteivät kerätyt tiedot
mene julkiseen jakeluun, vaan aikanaan julkaistavaa sukukirjaa on tarkoitus myydä vain
sukuseuran jäsenille. Elävillä ihmisillä on tietysti myös oikeus kieltää tietojensa
julkaiseminen, mikä otettakoon huomioon.
Lopuksi siirryttiin Järvisydämen lomakylään, minkä yllättävän näyttävässä viinikellarissa
nautittiin mainio ateria tapahtuman lopettajaisiksi. Aterian yhteydessä pidettiin vielä
arpajaiset, joiden palkintoina oli Joukon ja Aimon puusta taitavasti luomia esineitä ja joiden
tuotto liitettiin sukutiedoston julkaisukustannuksia varten kerättäviin varoihin.

Jäsenmaksut
Kesän aikana on jälleen pyritty keräämään seuramme jäsenmaksut, ja siinä on onnistuttu
erittäin hyvin. Kiitos kaunis kaikille maksunsa suorittaneille! Niitä muutamia harvoja
jäseniä, joilta maksun suorittaminen on unohtunut, pyydetään ystävällisesti palauttamaan
asia mieleensä ja hoitamaan se maksamalla jäsenmaksu tilillemme Kiteen Seudun
Osuuspankkiin, tili FI26 5153 0420 0955 76, mieluimmin lähetetyssä jäsenmaksulomakkeessa mainitun viitenumeron myös mainiten. Jäsenmaksun suuruushan on 20
euroa, puolison osalta 5 euroa. Kiitos!
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