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Vuoden 2014 tilinpäätös ja toiminta
Sukuseura kokoontui heinäkuussa Savonlinnaan pitämään varsinaista sukukokoustaan risteilyllä
sisävesilaiva S/S Paul Wahlilla. Sääntöjen määräämien asioiden lisäksi siellä päätettiin suvun viirin
ja standaarin mallista ja aloitettiin niiden myynti. Tästä kaikesta olette lukeneet jo edellisessä
jäsentiedotteessamme. Kokouksen osanottajamäärä jäi odotettua vähäisemmäksi, minkä vuoksi
sen kustannuksia ei saatu katetuksi perityillä osanottajamaksuilla. Kaksi kolmannesta vuoden 2014
alijäämästä 881,98 euroa syntyi tästä. Kolmannes tulee viirien ja standaarien hankinnan ja
myynnin kassaperusteisesta kirjaamissysteemistä. Niiden hankinta varastoomme kirjataan kuluiksi
ja myynti tuotoiksi. Vuoden vaihteessa jo valmistajalle maksettuja mutta vielä myyntiä odottavia
viirejä oli varastossa 10 ja standaareja 7. Viirejä myytiin viime vuonna kaikkiaan 10 ja standaareja
23 kpl. Myynti jatkuu ja tarvittaessa varastoa täydennetään.
Vuoden aikana ei seuraan liittynyt uusia jäseniä. Kuolemantapauksen johdosta jäsenmäärä väheni
89:ään.
Hallitus hyväksyi omasta puolestaan viime vuoden tilit ja niihin on sittemmin saatu myös
tilintarkastajien hyväksyntä.
Sukukirjahanke
Kirjan lopulliseen valmistukseen tarvittanee ammattilaisen apua. Kiteeläisen Savo-Karjalan Sukututkimustoimiston Ahti Kopperin kanssa on alustavasti keskusteltu, miten asiassa tulisi edetä.
Häneltä on myös saatu pohjaksi tarjous. Tarkoitus on myös keskustella joidenkin muiden
mahdollisten tarjoajien kanssa ja saada vertailtavaa tietoa kirjan tekotavasta ja kustannuksista.
Tehtävänämme on edelleen kerätä sekä kirjaan että myös suvun arkistoon tarinoita ja kuvia
suvusta ja sen vaiheista. Valokuva- ja tarinaryhmä on nimennyt vastuuhenkilöt kannustamaan eri
sukuhaarojen jäseniä aineistojen hankkimiseen. Kuvien ja tarinoiden aiheet voivat koskea mm.
elinympäristöä, yhteiskunnan rakennemuutosta, sotaa, evakkotaivalta, pula-aikaa, naapuriapua,
työtä, koulunkäyntiä, harrastuksia, yhteiskunnallista aktiviteettia, mitä vain kiinnostavaa, mikä
liittyy sukuun ja sen jäseniin. Nimetyt vastuuhenkilöt ovat Pekka Gerlanderin (s. 1835) sukuhaaran

osalta Pekka Kelalahti ja Sari Gerlander-Möttönen, Anna-Kristiinan (1838) Unto Luukkanen, Juhon
(1841) Helka Björn, Eija Leinonen ja Teuvo Lehtikuusi, Heikin (1844) Ritva Kuittinen ja Aarre
Luukkainen, Antin (1848) Oili Pesonen ja Varpu-Leena Sumsa, ja Jaakon (1857) sukuhaaran osalta
Helena Gerlander. Tarinat ja kuvat sukutaulujen lisänä tekevät sukukirjan mielenkiintoisemmaksi.
Ylimääräinen sukukokous
Ensi kesän sukutapaaminen on päätetty muuttaa ylimääräiseksi sukukokoukseksi, koska siellä
tullaan tekemään päätökset sukukirjan tuottamisesta, siitä vastuun kantamisesta ja kustannusten
määrästä. Siis koetetaanko tehdä se omin voimin vai otetaanko ammattilainen avuksi. Hallitus
laatii kokouskutsun mukana lähetettävän selostuksen eri vaihtoehdoista ja oman valintaehdotuksensa perusteluineen.
Ylimääräinen sukukokous pidetään Kiteen evankelisella kansanopistolla 18.-19.7.2015 niin, että
ensimmäisenä päivänä kokoontuvat ainakin hallitus, valokuva- ja tarinaryhmä ja edellä mainitut
vastuuhenkilöt, sekä myös muut ensimmäisen päivän tapaamisohjelmasta kiinnostuneet.
Seuraavana päivänä pidetään varsinainen ylimääräinen sukukokous, missä tehdään tarvittavat
päätökset sukukirjasta. Varsinainen kokouskutsu lähetetään siis kesäkuussa niin että se on
hallussanne vähintään kuukautta ennen kokousta. Varatkaapa tämä ajankohta kesäallakassanne
tähän tarkoitukseen ja tulkaa mukaan.
Kansanopistolla on rajoitettu määrä majoitustilaa niille, jotka tarvitsevat yösijaa kokouspäivien
välillä. Yhden hengen huoneen hinta on 55 euroa, majoitus kahden hengen huoneessa henkilöltä
40 euroa ja 4-5 hengen huoneessa 30 euroa. Varauksen voi tehdä puhelimitse 0400 956090.

Sukukirjan painokuntoon saattamiseen kulunee muutamia vuosia. Niiden aikana meidän kaikkien
yhteistoimintaa tarvitaan niin tietojen tarkistamisvaiheessa kuin kuvien ja tarinoiden keruussakin.
Mutta myös sukuseuran jäsenmäärää olisi saatava nousemaan selvästi. Sillä on selvä taloudellinen
merkitys. Mitä enemmän jäseniä on jakamassa kirjan kustannuksia, sitä pienemmäksi jää yksilön
osuus.
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