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Viime vuoden toiminta ja tilit
Sukuseura kokoontui heinäkuussa perinteiseen kesätapahtumaan, tällä kertaa
Punkaharjulle. Meitä oli paikalla 32 henkeä. Käsittelimme siellä mm. sukutiedoston
keräysvaihetta, sukustandaarin ja -viirin kehittelyä ja valokuva-arkistoa. Tapahtumasta on
selostus vuoden 2013 jäsentiedotteessa no. 2.
Valokuva- ja tarinaryhmä on etsinyt ja tallentanut valokuvien ohella suvun jäseniä koskevia
lehtiartikkeleita. Niitä oli esillä myös Punkaharjulla.
Hallituksella oli vuoden aikana kaksi kokousta.
Sukuseuraan hyväksyttiin kolme uutta jäsentä. Kun vuoden alussa oli seuran sääntöjen
3§:n nojalla todettu kolmen jäsenen eronneen, jäsenmäärä vuoden lopussa oli edelleen
sama kuin edellisenä vuonna eli 90.
Vuoden 2012 tileihin sukukirjaa varten tekemäämme 600 euron varausta ei verotuksessa
hyväksytty, joten sen vuoden tuloksesta maksoimme veroa viime vuonna 253,62 euroa.
Vuoden 2013 tilikauden ylijäämäksi ja siis verotettavaksi tuloksi kirjattiin 1 034,77 euroa.
Hallitus hyväksyi tilit 14.2.2014 ja lähetti ne edelleen tilintarkastajien käsittelyyn.

Varsinainen sukukokous 2014
Olemme valmistellet sääntöjemme mukaan kolmivuosittain pidettävää varsinaista
sukukokousta nyt Savonlinnaan. Kokouspaikaksi on valikoitunut sisävesilaiva S/S Paul
Wahl, jolla teemme kolmen tunnin lounasristeilyn lähivesillä. Kokouspäivä on sunnuntai
29.6. ja aloitamme laivalla klo 14.00. Tarkoitus on ympätä ohjelmaan myös kiertokäynti
Olavinlinnassa, missä muuan esi-isämme, Anders Rundeel, vaikutti komendanttina ja
linnan päällikkönä 1671 -1679. Kutsu ja tarkempi ohjelma ilmoittautumisohjeineen
lähetetään keväämmällä, mutta nyt olisi syytä varata tämä aika kesäohjelmassa ja
allakassa juuri tähän tarkoitukseen! Hinta on neuvoteltu inhimilliseksi.

Sukuviiri ja standaari
Sukukokouksessa sääntöjen edellyttämien asioiden ohella käsitellään ja päätetään myös
sukustandaarin ja -viirin muoto ja hankinta, tietysti riippuen jäsenten kiinnostuksesta.
Kertokaapa meille alustavasti, ketkä ovat halukkaita hankkimaan viirin tai/ja standaarin.
Tilauksia voimme ottaa vastaan sitten kun sukukokouksen hyväksyntä on saatu.
Hyväksyttäväksi esitettävä pöytästandaari tulee olemaan jo viime vuonna esitellyn
mukainen. Viirin nyt esitettävä malli kehiteltiin vasta äskettäin. Molemmat ovat ohessa
liitteinä. Viirin leveys yläreunassa on 40 cm ja pituus 4 metriä. Tämän kokoinen viiri on
sopiva 8-9 metrin lipputankoon. Standaarin mukana tulee pöytäteline. Myyntihinta
määräytyy tilauksen kappalemääristä, viirin ehkä 70 euroa, standaarin noin 30-40 euroa.
Standaarissa ja viirissä yläreunassa on kummassakin kultaisella pohjalla seuramme AGtunnus ja sen alapuolella puna-mustat kaistat. Kultainen pohja viittaa Rantasalmen ja
puna-mustat kaistat Kiteen vaakunaan, tietysti myös Karjalan väreihin.

Sukutiedosto
Sukutiedoston katsottiin kasvaneen riittävän laajaksi eikä lisäkeruu näytä enää tuottavan
sanottavaa tulosta. Jatkokehittelyn pohjaksi tietokoneessa oleva aineisto tulostetaan ja
sen tarkistus aloitetaan. Alkuperäinen tarkoitushan oli saada tiedosto myös kirjan
muotoon. Siihen tulisi silloin lisätä saatavissa olevaa henkilökohtaista lisätietoa ja taustaksi
historia-aineistoa. Myös jo kerättyjä kuvia ja tarinoita pyrittäisiin käyttämään sisällön
monipuolistamiseen ja kiinnostavuuden lisäämiseen. Sisällössä ja jakelussa on otettava
huomioon tietosuojalain määräykset.

Valmistaudutaanpa joukolla kesän sukukokoukseen! Hyvää kevättä!
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