www.gerlander.fi

JÄSENTIEDOTE 3/2018

Hei kaikki sukuseuralaiset!
Iloiset 10-vuotisjuhlamme kesätapaamisen merkeissä pidettiin 11.8. Helsingissä Sokos hotelli Vaakunassa runsaan osallistujajoukon kera. Paikalle
saapui 53 osallistujaa nauttimaan mukavasta yhdessäolosta, hienoista kattoterassinäkymistä,
hyvästä ruuasta ja monipuolisesta ohjelmasta.
Puheenjohtaja Eija Leinosen tervehdyspuheen jälkeen nautimme sykähdyttävän upeasta Ella
Pyhältön lausunnasta.
Suvun historian vaiheisiin liittyvän Mea, Reija ja Jarmo Kähkösen esittämän musiikkisikermän
myötä siirryimme Auli Pölösen ja Jouko Lehtikuusen pitämään pitkäaikaisten jäseniemme
haastatteluun, missä saimme kuulla paljon kiinnostavia, hauskoja ja yllättäviäkin asioita heidän
henkilöhistorioistaan. Tämänkaltaisen haastatteluperinteen toivottiin jatkuvan myöhemmissä
tapaamisissa. Sukuseuran perustamisjäseniä, pitkäaikaista puheenjohtaja Aarre Luukkaista,
sukurekisterin pitäjä
Alpo Mustosta, taloudenhoitaja Ritva Kuittista sekä tilintarkastajia Veli Lehtikuusta ja Pirjo
Lempiäistä muistettiin kymmenvuotisen taipaleen kunniaksi puheenjohtajan omin käsin maalaamin
AG-logolla varustetuin kahvikupein.
Mikko Shemeikan esittelemät skottijuuriemme sukulinjat olivat mielenkiintoisia ja näyttivät hyvin
minkälaisesta sukupohjasta olemme saaneet osan perimäämme. Aikataulusyistä esitys jäi
suunniteltua lyhyemmäksi, ehkäpä saatamme kuulla lisää vielä uudemman kerran paremmalla
ajalla. Eija Leinosen pitämän hauskan ja opettavaisenkin sukuvisan myötä valottui lisää
yksityiskohtia edeltävien sukupolviemme elämästä.
JÄSENTILANNE
Jäseniä on tällä hetkellä 102. Huom! Uudet päivitetyt tietosuoja-asetukset ovat nähtävissä
kotisivuillamme
SUKUSEURAN TUOTTEET JA TUNNUKSET
Sukukirjoja on vielä joitakin saatavilla, hyvä idea pukinkonttiin!

1 Sukukirja 60€/kpl jäsenille, seuran ulkopuolisille 70€/kpl, lisäksi postituskulut
Sukuseuran viiri 66€
Standaari 33€, kaikkien tilaukset Ritva Kuittiselta
Ensi kesän tapaamista kaavaillaan Itä-Suomeen, siitä tarkemmin keväällä.
Hyvää loppusyksyä ja talven odotusta,
Sukuseuran hallitus

Eija Leinonen
puheenjohtaja puh.
0400 340 480
eija.leinonen (a)
pp.inet.fi

Reija Kähkönen puh. 050
574 3334 reija.kahkonen (a)
luukku.com

Jouko Lehtikuusi
varapuheenjohtaja puh.
050 357 0122 lehtikuu (a)
suursaimaa.com

Päivi Ojala puh. 040
750 6050 paiviaojala
(a) gmail.com

Pekka Kelalahti
sihteeri puh. 0400 272 091
pekka.kelalahti (a)
saunalahti.fi

Tuula Jaakkola varajäsen
puh. 0400 448 326
tuula.jaakkola (a)
hotmail.fi tuula.jaakkola
(a) finfort.fi

Ritva Kuittinen
taloudenhoitaja puh. 050
372 7963 ritvakuittinen (a)
luukku.com

Auli Pölönen
varajäsen puh. 0400
723 670 auli.plnen (a)
gmail.com

Leila Keranto
puh. 040 746 7440
l.keranto (a) hotmail.fi
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