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Hyvää syksynalkua!

Pidimme varsinaisen sukukokouksemme vasta remontoidussa Hotelli Punkaharjussa 23.7.2017.
Puheenjohtaja Jouko Lehtikuusi toivotti osallistujat (40 ilmoittautunutta) tervetulleiksi ja hotellin emäntä Saimi Hoyer
esitteli paikan historiaa ja mittavan kunnostuksen jälkeistä nykyaikaa minkä jälkeen nautittiin herkullisen seisovan
pöydän antimista.

Varsinaisessa sukukokouksessa käsitellyt asiat
Pidimme aluksi hiljaisen hetken poisnukkuneiden muistoksi.
Seuran sääntöjen mukaisesti käytiin läpi ja hyväksyttiin hallituksen toimintakertomus kuluneelta kolmivuotiskaudelta.
Puheenjohtaja kertoi kauden 2014-2017 seuran toiminnasta jonka painopiste oli sukukirjan valmiiksi saattaminen.
Kolmen vuoden tilit ja tuloslaskelma käsiteltiin ja hyväksyttiin. Hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.
Toimintasuunnitelma kaudelle 2017-2020 hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisena. Toiminnan keskiössä pidämme
edelleenkin toiminnan kehittämistä ja elävöittämistä mm. sukuretkien ja sukutapaamisten keinoin, Ambrosius
Gerlanderin suvun historian tutkimista, suvun yhteyksiä muuhun yhteiskuntaan sekä tietojen välittämistä seuran
jäsenille esim. jäsentiedotteiden ja kotisivujen avulla. Jäsenhankinnassa pyrimme kiinnittämään huomion myös
nuorempiin sukupolviin.
Muita toimintamuotoja tulevalla kaudella ovat sukukirjan, suvun viirien ja standaarien myynti.
Toiminnantarkastajiksi valittiin jatkamaan Pirjo Lempiäinen ja Veli Lehtikuusi, varalle Sirkka Pölönen ja Kalle Erkkilä.
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Eija Leinonen ja varapuheenjohtajaksi Jouko Lehtikuusi. Lisäksi hallituksen
varsinaisiksi jäseniksi valittiin Pekka Kelalahti, Leila Keranto, Ritva Kuittinen, Reija Kähkönen ja Päivi Ojala.
Varajäsenet Tuula Jaakkola ja Auli Pölönen.
Aarre Luukkainen, Alpo Mustonen ja Varpu-Leena Sumsa eivät enää olleet käytettävissä uuteen hallitukseen, kiitos
heille tähänastisesta ansiokkaasta työstä sukuseuran hyväksi!
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Puheenjohtaja esitteli uunituoreen kirjamme Gerlanderien suku, josta oli otettu 110 kappaleen ensipainos. Kirja on saatu
aikaan suvun omin voimin ja talkootyönä, mikä joidenkin osalta on merkinnyt vuosien työtä. Tästä kiitokseksi kirja
lahjoitettiin hallituksen jäsenille sekä sukuhaaravastaaville Helka Björn, Helena Gerlander ja Oili Pesonen, ja heidät
nimettiin sukuseuran kunniajäseniksi jotka ovat vapaita jäsenmaksuista. Lisäksi Osmo Tuokon ehdotuksesta
lahjoitettiin vapaakappale Suomen sukututkimusseuralle.
Kirjan sukutaulujen laatijoita ja koko kirjahankkeen ”isiä” Alpo Mustosta ja Aarre Luukkaista muistettiin puisella
Sukupuu-designkortilla.
Sukukirjoihin tutustuimme kakkukahvien lomassa.
Hallitus piti järjestäytymiskokouksensa Helsingissä 9.9.2017 ja valitsi keskuudestaan sihteeriksi Pekka Kelalahden sekä
rahastonhoitajakseen Ritva Kuittisen. Jäsenasioita hoitaa Leila Keranto.
SUKUSEURAN TUOTTEET JA TUNNUKSET
Todettiin sukukirjan ensimmäinen painos loppuunmyydyksi ja päätettiin tilata uusi 50 kappaleen lisäpainos.
HUOM! Mikäli olette huomanneet virheitä kirjassa, toimittakaa muutosehdotuksenne sivu/rivi/taulukko- tunnisteella
puheenjohtaja Eija Leinoselle 20.10. mennessä.
Korjauksista painetaan myös lisälehti joka jaetaan aikaisemman painoksen hankkineille.
Sukukirja on oivallinen lahjaidea, VARAA OMASI AJOISSA Ritva Kuittiselta! Hinta sukuseuran jäsenille 60e kpl,
seuran ulkopuolisille 70e kpl , lisäksi postikulut 15e.
Myynnissä on lisäksi sukuseuran viirejä hinta 66e kpl ja standaareja hinta 33e kpl.

JÄSENMAKSU 2017
Sukuseuraamme on vuoden 2017 aikana liittynyt 7 uutta jäsentä, jäsenmäärän ollessa nyt tasan 100.
Jäsenmaksut säilytettiin entisen suuruisina. Tämän vuoden jäsenmaksuperintä on viiväatynyt jäsenrekisteriohjelman
vuoksi ja tapahtuu nyt ilman enempiä viivytyksiä.

Jäsenmaksu varsinaiselta jäseneltä 20e/vuosi, jäsenen puolisolta ja alle 18-vuotiaalta 5e/vuosi. Ainaisjäsenen
kertamaksu 200e. 80-v. ja sitä vanhemmat on vapautettu jäsenmaksuista.Eräpäiväksi on merkitty 20.10.2017
Tuleva vuosi 2018 on seuramme perustamisen 10-vuotisjuhlavuosi. Seuraavasta tapaamisesta tulevissa tiedotteissa
sitten lähemmin.
Värikästä syksyä kaikille!
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