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Vuoden 2012 toiminta ja tulos
Viime heinäkuussa teimme yhteisen retken Rantasalmelle tutustumaan Ambrosiuksen vanhaan
työpaikkaan ja kuulemaan seurakunnan historiikkia niiltä ajoilta. Meitä oli mukana silloin 30. Tästä
kerroimme jo Jäsentiedote 2/2012:ssa.
Vuoden aikana sukuseuraamme liittyi yhteensä 6 uutta henkilöä, mutta valitettavasti 2 heistä ei ole
vielä suorittanut jäseneksi hyväksymisen edellyttävää jäsenmaksua. Täten jäsenmäärämme
lisääntyi vain neljällä hyväksytyllä ja oli se vuoden päättyessä 90.
Seuran tilit osoittavat viime vuodelta 1 017,81 euron tulosta. Kun sukukirjan julkaisukustannuksia
varten tehtiin tuloksesta 600 euron varaus, tilikauden ylijäämäksi jäi 417,81. Varaus edellyttää vielä
veroviranomaisen hyväksymisen, jotta se pienentäisi verotettavaa tuloamme.
Veroviranomaisten syksyllä tekemän päätöksen mukaan sukuseuramme ei ole yleishyödyllinen
yhteisö ja on veronalainen kaikista tuloistaan. Vuoden 2011 ylijäämästä määrättiin vero 317,87,
minkä seura siis joutui maksamaan. Perusteluna meille ilmoitettiin, että sukuseuran toiminta
kohdistuu rajattuun henkilöjoukkoon eikä sillä perusteella täytä kaikkia vaadittuja yleishyödyllisyyden kriteerejä. Sukuseurojen keskusliitolta kuulimme, että tämä on nyt valitettavasti
veroviranomaisten keskitetysti noudattama käytäntö.
Hallitus totesi kokouksessaan 16.2.2013 kolmen jäsenen jättäneen jäsenmaksunsa maksamatta
kolmelta viime vuodelta, joten seuran sääntöjen 3 § mukaan heidän katsottiin itse eronneen.
Tämän jälkeen tällä hetkellä voimassa oleva jäsenmäärä on 87.
Yhteinen tapaaminen Punkaharjulla 13.7.2013
Jäsenet kutsutaan jälleen ensi kesänä yhteiseen tapaamiseen, nyt Punkaharjulle. Kokoonnumme
lauantaina 13.7. Punkaharjun Valtionhotellille, Harjutie 596, klo 11.30 alkaen.
Ruokailu aloitetaan Valtionhotellin ravintolassa klo 12.00. Ruokailun jälkeen käsitellään erilaisia
sukuseuran asioita kuten sukutiedostojen tarkistuksia ja lisäyksiä sekä valokuva-arkiston
täydentämistä jne.
13.30-14.00 siirrytään Luston auditorioon Lustontie 1 (noin 1 km), missä vuorossa on
Metsäntutkimuslaitoksen (Metlan) esittely ja Luston yleisesittely klo 14.00-14.45. Sen jälkeen
meille tarjotaan kahvit ja marjapiirakkaa Luston ravintolassa.

15.15-16.00 annetaan lastulinnun vuolunäytös. Valmistunut lintu arvotaan katsojien kesken. Myös
muita puutuotteita on mahdollista ostaa (30 % hinnasta sukuseuralle).
Lopuksi 16.00-17.00 on ohjelmassa opastettu kierros tai tutustuminen vapaasti Luston näyttelyyn.
Kaiken kattava osallistumismaksu aikuisilta on 37 euroa, mikä tulee maksaa viimeistään 28.6.2013
sukuseuran tilille FI26 5153 0420 0955 76 Kiteen Seudun Osuuspankkiin. Ilmoittautumiset
tilaisuuteen toivotaan saatavan hyvissä ajoin mutta viimeistään samaan päivämäärään 28.6.
mennessä joko sähköpostilla info (a) gerlander.fi tai puhelimitse Ritva Kuittinen 050 3727963.
Savonlinnan oopperajuhlat ovat lähellä Punkaharjua samaan aikaan, joten niiden sovittaminen
tämän tapaamisen yhteyteen käy mainiosti.
Valokuvat ja tarinat
Valokuva- ja tarinaryhmä kokoontui 7.4. Joensuussa. Kuvakokoelma täydentyy jatkuvasti.
Henkilökuvien lisäksi toivottiin kuvia elinpiiristä, työstä ja työpaikoista. Myös hiukan uudempaakin
sukupolvea esittäviä kuvia voisi kerätä esimerkiksi perhekunnittain, jolloin jälkipolville jäisi todella
tunnistettua tietoa. Sukuhaaroittain taltioituihin kansioihin koottujen kuvakopioiden taakse on syytä
merkitä tiedot kuvanottoajasta ja -paikasta, siinä olevista henkilöistä ja siitä, missä alkuperäinen
kuva nyt on säilössä. Sukutapaamisen yhteydessä kuvakansiot ovat nähtävissä, ja kuvia voisi
tuoda paikalle myös tunnistamista varten. Tarinoita sukumme henkilöiden vaiheista kannustetaan
kirjaamaan ylös. Kuva- ja tarina-arkistoamme hoitaa Eija Leinonen, Nokikanantie 6, 82500 Kitee,
eija.leinonen (a) pp.inet.fi, ja hän odottaa innokkaana lisäyksiä arkistoonsa.
Sukuseuran viiri tai standaari
Standaarimalleja on ankarasti pohdittu ja liitteeksi laitetaan nähtäväksi pari ehdotusta, jotka eivät
sellaisenaan kelpaa. Jollekin kunnon ammattilaiselle annettavaan tehtävään pitäisi kuitenkin pystyä
kertomaan idea, mistä hän voisi luoda edustavan korkeatasoisen tuotteen. Ehdotuksia!
Jäsenmaksut
Tämän vuoden jäsenmaksulaput lähetetään lähipäivinä. Niiden eräpäiväksi on merkitty 8.6.2013.
Jäsenet hoitivat viime vuonna jäsenmaksunsa erinomaisesti. Samaa toivomme nytkin!
Varatkaapa siis heinäkuussa aikaa tapaamiseemme Punkaharjulla ja ilmoittautukaa sinne hyvissä
ajoin, ainakin määräaikaan mennessä! Nähdään siellä.
Hyvää kevättä!
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