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Sukukirjan valmistamisprosessi
Sukuseura kokoontui Kiteen Evankelisella Kansanopistolla 18-19.7. käsittelemään sukukirjan
sisällön kokoamista ja julkaisemista. Mukana oli 31 henkilöä. Sukuviiri vedettiin nyt ensimmäistä
kertaa salkoon seuran kokouksen ajaksi.

Ylimääräisessä sukukokouksessa sunnuntaina 19.7. päätettiin, että kirjan sisältö kootaan ja
muokataan omin voimin. Vaikka ammattilaisten tekemänä kirjan kokoaminen ja tietojen
tarkistaminen olisi varmasti tuottanut erinomaisen tuloksen, tarjouksen tehneen sukututkimustoimiston esittämä valmistumisaikataulu – valmis 2020 – tuntui liian pitkältä. Kustannusten
suuruus myös näytti edellyttävän jäsenmäärän huomattavaa lisäystä, jottei kunkin henkilökohtainen osuus niistä nousisi liiaksi.
Omin voimin kirjan luominen kohtuuajassa edellyttää meiltä aktiivisuutta. Jo jäsentiedote 1/2015
kertoi sukuhaarojen tietojen kokoamiseen lupautuneet vastuuhenkilöt. Sukuhaaroja 1800-luvun
lopun tilanteen mukaan on kuusi, ja niiden tietojen, kuvien ja tarinoiden keruun vastuuhenkilöt
ovat: Pekan haaran Pekka Kelalahti ja Sari Gerlander-Möttönen, Anna Kristiinan Unto Luukkanen,
Juhon Helka Björn, Eija Leinonen ja Jouko Lehtikuusi, Heikin Ritva Kuittinen ja Aarre Luukkainen,
Antin Varpu-Leena Sumsa, Oili Pesonen, Pirjo Lempiäinen ja Pirkko Kiviaho, sekä Jaakon Helena
Gerlander. Hyvä yhteistoiminta seuran jäsenten kanssa on ensiarvoisen tärkeää.

Hallitus päätyi kokouksessaan 3.10. ehdotukseen, että kirja voisi muodostua esimerkiksi neljästä
osiosta. Ensiksi olisi historiaosio, missä kerrotaan suvun alkuperistä ja vanhemmasta historiasta.
Sitten tulisi sukuhistoriikkiosio, mihin nyt kerätään ja on kerätty tietoa, tarinoita ja kuvia suvun
jäsenistä ja suvusta yhteiskunnan eri aloilta. Siihen liittyisi myös sukutauluosio. Lopuksi tulisi
sukuseuraosio, jossa kerrottaisiin seuran historiasta ja toiminnasta. Kaiken alkuun tulee tietysti
kertoa lukijalle, mistä ja miten tiedot on kerätty.
Vastuuhenkilöt ja hallitus kokoontuivat 14.11. luomaan toimintasuunnitelmaa. Vastuuhenkilöt
saivat tehtäväkseen jakaa sukuhaaransa perheille jo tähän mennessä kerätyt sukutiedot ja pyytää
tarkistamaan ja tarvittaessa korjaamaan ne sekä lisäämään puuttuvat tiedot. Nämä henkilötietojen
tarkistukset pyydetään tekemään ja toimittamaan vastuuhenkilöille tämän vuoden loppuun
mennessä. Palautuskirjeen allekirjoittaja vahvistaa samalla, että tiedot saa painaa sukukirjaan.
Tarina- ja kuvaehdotukset tulisi saada tammikuussa käsiteltäviksi. Aikataulu on melko tiukka,
mutta tämän tietojen keruun ja tarkistusten jälkeen on vielä monta vaihetta, ennen kuin aineisto
on valmis painettavaksi. Aikaa kuluu. Nyt sitä yhteistoimintaa tarvitaan!

Hallituksen jäsen Aimo Gerlander
menehtyi syyskuussa vaikean sairauden murtamana. Hän toimi hallituksessa aktiivisesti sukuseuramme perustamisesta alkaen ja hänellä oli mm. sukuviirin ja standaarin valmistumisessa
ratkaisevan tärkeä osuus. Jäämme kaipaamaan hyvää ystävää.
Aimon tilalle hallitukseen nousi varajäsenyydestä Eija Leinonen, jolle myös siirtyivät viirit ja
standaarit.
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