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Lämmin kesäinen tervehdys teille kaikille! Toivottavasti olette pitäneet kunnostanne huolta ettekä
läkähdyttäneet itseänne pitkillä helteillä. Onneksi ehdimme pitää sukukokouksemme 29.6. ennen
kuuman kauden alkua. Risteilysää oli silloin mainio ja Savonlinnan satamasta lähteneeseen Paul
Wahl -laivaan olisi toki mahtunut enemmänkin osanottajia. Mukana oli meitä kaikkiaan 36 henkeä.

Varsinaisessa sukukokouksessa käsitellyt asiat
Seuran sääntöjen mukaisesti käytiin läpi ja hyväksyttiin hallituksen laatima toimintakertomus
kuluneelta kolmen vuoden kaudelta. Jatkuvana tehtäväkokonaisuutena on säilynyt suvun
henkilöhistorian ja koko suvun käsittävän tiedoston kerääminen ja tarkistaminen tavoitteena
sukukirjan aikaansaaminen. Vanhojen valokuvien ja lehtileikkeiden avulla pyritään lisäämään
tuotettavan teoksen mielenkiintoisuutta ja luettavuutta. Näitäkin asioita käsiteltiin myös
kesätapaamisissa Rantasalmella ja Punkaharjulla vuosina 2012 ja 2013.
Kolmen vuoden toimintakauden tilit ja tuloslaskelma käsiteltiin ja hyväksyttiin toiminnantarkastajien ehdotuksen mukaisesti. Kauden jäsenmaksutuotot olivat 3925 euroa ja samana aikana
maksettiin verohallinnolle 721,49 euroa. Hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.
Toimintasuunnitelma tulevalle kaudelle hyväksyttiin. Se jatkaa sukutiedostojen ja valokuva- ym.
aineiston keräämistä ja viimeistelyä tavoitteena sukukirjan toimittaminen.
Talousarviossa seuran tuotot muodostuvat lähes yksinomaan jäsenmaksuista. Tuotot ovat meille
veronalaista tuloa ja siksi hallitus esitti, ettei nyt pyritä keräämään veronalaisilla tuotoilla varoja
sukukirjaa varten, vaan kohdennetaan ne varsinaisen toiminnan kustannuksiin. Tältä pohjalta
päätettiin, että sukukirjan julkaisutyötä varten suunniteltuun kirjaseminaariin voidaan käyttää
1500 euroa ja materiaalikuluihin 1000 euroa. Hallituksen kokouksiin osallistuville maksetaan
matkakulut halvimman kulkuneuvon mukaan. Jäsenmaksut pidetään ennallaan.
Toiminnantarkastajiksi kaudelle 2014-2017 valittiin uudelleen Pirjo Lempiäinen ja Veli Lehtikuusi,
varalle Sirkka Pölönen ja Kalle Erkkilä.
Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Jouko Lehtikuusi ja varapuheenjohtajana Ritva Kuittinen.
Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin entiset jäsenet Aimo Gerlander, Aarre Luukkainen ja Alpo

Mustonen sekä uusina entiset varajäsenet Pekka Kelalahti ja Leila Keranto, kun Kalervo
Jääskeläinen ja Auli Pölönen eivät olleet enää käytettävissä. Hallituksen varajäseniksi valittiin Eija
Leinonen ja Varpu-Leena Sumsa.
Henkilötietojen lisääminen sukutiedostoon lopetetaan tämän vuoden päättyessä, minkä jälkeen
aloitetaan tietojen työstäminen kirjaa varten. Kuvien ja tarinoiden keruuta jatketaan ensi vuoden
kesään saakka. Toimituskuntana on sukuseuran hallitus, tukenaan työryhmä Alpo Mustonen, Aimo
Gerlander ja Aarre Luukkainen, kuvien ja tarinoiden osalta vastuuhenkilönä Eija Leinonen.
Toimittamisen edistämiseksi järjestetään erityinen seminaari. Elävien henkilöiden tietojen
julkaisemiseen tarvitaan asianomaisen suostumus, minkä hankkimiseen pyritään avuksi saamaan
sukuhaaroista vastuuhenkilöt. Jos joku ei halua tietojaan julkaistavan, ne jätetään sukukirjasta
pois.
Hallituksen työstämistä standaarista ja viiristä tehdyt mallikappaleet esiteltiin kokoukselle ja ne
hyväksyttiin sukuseuran tunnuksiksi. Niiden tilausten vastaanottaminen aloitettiin välittömästi.
Standaarin hinta on 33 euroa ja 8-9 metrin lipputankoon sopivan 4 m. viirin 66 euroa. Tilausten
toimittamisesta aiheutuvat kulut noin 10-12 e/kpl tulevat lisäksi. Tilaukset pyydetään osoittamaan
Aimo Gerlanderille, sähköposti: aimo.gerlander (a) pp.inet.fi, tai os. Haikararinne 10, 01450
Vantaa.

Hallituksen järjestäytyminen
Hallitus kokoontui sukukokouksen jälkeen ja valitsi sihteeriksi Leila Kerannon ja taloudenhoitajaksi
Ritva Kuittisen.

Sukuseuran jäsenmaksut
Jäsenmaksun eräpäivä oli 31.7.2014. Jos et ole vielä maksanut sitä, lähettänet suorituksen
sukuseuran tilille FI26 5153 0420 0955 76 pikapuolin mainiten maksukuitisssa annetun
viitenumeron. Kiitos!
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