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Hallituksen kokouksessa 20.11.2014 käsitellyt asiat
Kesän sukukokouksessahan asetettiin määräaikoja sukutiedostojen täydentämiselle ja niistä
jalostettavan sukukirjan työstämiselle. Kuten edellisessä jäsentiedotteessamme jo todettiin,
jäsentietojen ja taulukoiden lisääminen tiedostoihin loppuu vuoden vaihteessa ja sen jälkeen
keskitytään tietojen tarkistuksen ohella kirjan luettavuuden ja kiinnostavuuden lisäämiseksi
löytämään tarinoita suvusta ja sen aikaisempien polvien aikaansaannoksista. Kuvia on toki jo
koottu melkoinen määrä, mutta kaivelkaapa vielä kotiarkistojanne. Sieltä voi yhä löytyä jotain.
Kuvat voisivat aihepiiriltään käsitellä ihmisten lisäksi myös kiinnostavaa tekemistä tai ympäristöä.
Aineiston tulee olla koossa kesäkuuhun mennessä
Tarkoitus on, että hallitus ehtii käsitellä kootun aineiston ennen seuran kesäkokoontumista ja
esittää siellä osanottajille yhteenvedon ja alustavasti ajatuksensa, kuinka asiassa edetään. Sekä
kerätyn tiedoston tarkistamisessa että kuva- ja tarina-aineiston kokoamisessa on teidän
aktiivisuutenne ehdottoman tärkeää. Alpo Mustoselta voitte pyytää oman sukuhaaranne
sukutaulukot tarkistettaviksi. Järkevintä olisi, jos saman haaran jäsenet tekisivät yhteistyötä ja
tilaisivat yhteisesti oman haaransa taulukot ja hoitaisivat tarkistuksen yhdessä. Tarinoita ja kuvia
ottaa vastaan Eija Leinonen, Nokikanantie 6, 82500 Kitee, sähköposti eija.leinonen (a) pp.inet.fi.
Sukutiedostoon on kerätty niin paljon aineistoa, että sitä joudumme karsimaan sukukirjasta.
Sukutaulut aloitetaan Ambrosiuksesta. Jälkipolvista jätetään harkinnan mukaan pois kauemmaksi
varsinaisesta suvusta eriytyneet haarat. Tauluihin ei myös oteta 100 vuotta nuorempaa tietoa, ellei
ole saatu omakohtaista suostumusta julkaisemiselle. Kerätyt sukutiedot säilytetään kuitenkin
digitaalisessa tiedostossa ja siitä tulostetussa paperitulosteessa, vaikkei niitä julkaista painettuna.
Ambrosiuksen omasta taustastahan ei tiedetä mitään, mutta hänen vaimonsa ja perillistensä
puolisoiden taustoista on mielenkiintoista tietoa, jota voidaan kyllä tuoda esiin, vaikkei sitä
välttämättä näytetä sukutauluina.
Viirejä ja standaareja on ostettu mukavasti, mutta niitä on seuran varastossa vielä saatavissa.
Osoittakaa tilauksenne Aimo Gerlanderille, sähköposti aimo.gerlander (a) pp.inet.fi, postiosoite
Haikararinne 10, 01450 Vantaa. Viirin hinta on 66 euroa ja standaarin 33 euroa + toimituskulut.

Sukuseuran jäsenmaksut oli hoidettu kiitettävästi. Niille joillekin, jotka olivat sen unohtaneet,
lähetettiin ystävällinen muistutus.

Toivotamme kaikille sukuseuramme jäsenille ja heidän läheisilleen rauhallista ja
hauskaa Joulua!
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