Jäsentiedote 2009

Hyvät Sormusten sukuseuran jäsenet!
Tämä jäsentiedote sisältää kutsun sukuseuramme sukutapahtumaan, tietoja hallituksen viimeaikaisesta toiminnasta, jäsenmäärän kehityksestä sekä jäsenmaksun ja Sukuviesti-lehden tilauksen maksamisesta. Lisäksi on tietoja muista sukutapahtumista, joihin jäsenemme voivat osallistua.
Sukutapahtuma Kuopiossa 25.7.2009
Sormusten sukuseura järjestää sukutapahtuman Kuopiossa Quality Hotel IsoValkeisessa 25.7.2009.
Ohjelma, tiedot ilmoittautumisesta ja yöpymismahdollisuuksista sekä tapahtumapaikan kartta ovat
tämän tiedotteen sivuilla 3 – 4.
Hallituksen toiminta
Vuoden 2008 alussa toteutetun jäsenhankintakampanjan tuloksena sukuseuran toimintaedellytykset
paranivat huomattavasti, sillä seuraan liittyi vuoden loppuun mennessä 138 ja alkuvuodesta 2009
vielä 18 uutta jäsentä. Jäsenhankintakampanja toteutettiin lähettämällä kampanjakirje, sukuseuran
esite ja jäsenhakemuslomake kirjeitse 1207 Sormuselle. Toteutettiin myös mahdollisuus liittyä jäseneksi seuran www-sivujen kautta.
Sukuseura osallistui omalla osastolla Vantaan Seudun sukututkijat ry:n järjestämään valtakunnalliseen sukutapahtumaan ”Kuulutko sukuuni” 11.- 12.10.2008 Vantaalla. Osastolla esiteltiin sukuseuran toimintaa ja Sormusista tehtyjä sukututkimuksia sekä jaettiin uusittua esitettä. Tilaisuudesta
tiedotettiin seuran ajankohtaista -sivulla netissä sekä lähetettiin sähköpostitse tervetulotoivotus pääkaupunkiseudun jäsenille. Osastoon tutustui kumpanakin päivänä kymmeniä vierailijoita, joista
kymmenkunta oli seuran omia jäseniä. Seura sai myös kahdelta jäseneltä Sormusten sukuun liittyvän lahjoituksen. Piispa Eino Sormunen ja Sormusten herra tuntuivat olevan tunnetuimmat Sormuset vierailijoiden mielestä!

Sukuseuran osaston esittelijöinä toimivat "Sormusten herra" Pauli Sormunen Rovaniemeltä ja
Lahja Voutilainen Vantaalta.
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Sukuseurojen keskusliiton (SSK) jäsenseurana sukuseuramme hallituksen edustaja on osallistunut
keskusliiton kokouksiin. Merkittävimpänä asiana valmistui kesäkuun alussa 2008 Suomen sukututkimusseuran, SSK:n, Karjalaisten sukuyhteisöjen liiton ja Sukuhistoriallisen yhdistyksen yhdessä
laatimat sukututkimustoimialan käytännesäännöt, joihin on syytä kaikkien sukututkimusta tekevien jäseniemme tutustua (Hyvä henkilötietojen käsittely sukututkimuksessa ja sukuyhteisöissä,
http://www.suvut.fi/sukututkimustoimialan_kaytannesaannot2008.pdf ).
Hallitus tiedotti sukuseuran toiminnasta ja tulevista tapahtumista jäsentiedotteella (lähetetty
2.6.2008) ja sukuseuran www-sivuilla ( http://sormustensukuseura/fi ), joiden sisältöä uudistettiin ja
täydennettiin. Sivujen ulkonäön ja sivustorakenteen uusiminen on siirtynyt vuoteen 2009.
Jäsenasiat
Sormusten sukuseurassa oli vuoden 2008 lopussa jäseniä 241, joista 9 ainaisjäsentä. Jäsenistä eniten
(83) asuu Pohjois-Karjalassa, mutta uusien jäsenien myötä toiseksi suurin jäsenkeskittymä on pääkaupunkiseutu (28) ja muu Uusimaa (22), missä asuu yhteensä 50 jäsentä. Muita jäsenkeskittymiä
ovat mm. Pirkanmaa (23), Kanta- ja Päijät-Häme (16) sekä Pohjois- (17) ja Etelä-Savo (13).
Jäsenmaksu 10 euroa pyydetään maksamaan viimeistään 30.6.2009 (sukuseuran tilille
516541-210170 (oheisena jäsenmaksulomake). Sukuseuran hallitus on päättänyt, että uuden jäsenen
liittyessä sukuseuran jäseneksi 1.9. jälkeen, jäsenmaksun veloitus alkaa vasta liittymistä seuraava
vuonna. Ulkomailla asuville jäsenille suositellaan ainaisjäsenyyttä maksuliikenteen kalleuden vuoksi. Mikäli jäsenmaksua ei ole maksettu muistutuksesta huolimatta, katsotaan sukuseuran jäsenyys
päättyneeksi. Sukuviesti-lehden tilanneet maksavat lisäksi 20 euroa. Jäsenet voivat tilata Sukuviesti-lehden edellä mainittuun hintaan seuran sihteerin kautta, jolle myös lehden tilauksen mahdollisesta lopettamisesta pyydetään ilmoittamaan.
Sukuseuramme toiminnassa tarvitaan hyvin monenlaista osaamista ja hallitus toivottaa kaikki halukkaat jäsenet mukaan aktiiviseen toimintaan. Esimerkiksi sukuseuran sivujen uusimiseen ja ylläpitoon tarvitaan osaajia. Sukututkimusta tekeville löytyy paljon mielenkiintoisia tutkimusaiheita ja
jäsenhankintaan voivat kaikki osallistua kertomalla sukuseurastamme ja sen toiminnasta mahdollisille uusille jäsenille.
Muita sukutapahtumia v. 2009
Sukuseurojen keskusliitto ry viettää tänä vuonna 30 v. juhlavuotta, johon liittyen järjestetään mm.
seuraavat tapahtumat, joihin myös sukuseuramme jäsenet voivat osallistua.
Suvut kohtaavat Karjalassa 30.7. – 2.8.2009. Karjalaisten sukuyhteisöjen liitto 10 v., Sukuseurojen Keskusliitto 30 v. ja Sukuviesti-lehti 30 v. viettävät juhlavuotta ja yhdessä Karjala-lehden kanssa kutsuvat sukuja sekä pitäjäseuroja Käkisalmeen yhteiseen suvut kohtaavat Karjalassa tapahtumaan. Juhlaseminaari järjestetään Käkisalmessa ja Suvut kohtaavat Karjalassa -juhla Käkisalmen linnan pihassa – perinteisessä karjalaisten juhlapaikassa. Tapahtumaan liittyy paljon
erilaisia teemallisia matkoja ajalla 30.7. - 2.8.2009. Lisätiedot ja ilmoittautumiset Sukuseurojen
Keskusliitto ry: puh. (09) 4369 9450, toimisto@suvut.fi , www.suvut.fi .
Sukuristeily 30.10.-1.11.2009; lähtö 30.10. Helsingistä, 31.10. päivä Tukholmassa ja paluu 1.11.
Helsinkiin. Risteilyn ohjelma ja hinnat: http://www.karjalanliitto.fi/?e=97&i=97&s=22 . Lisätiedot
ja ilmoittautumiset: Karjalan Liitto ry, puh. (09) 7288 170 tai toimisto@karjalanliitto.fi .
Valtakunnallinen Kuulutko sukuuni -tapahtuma Vantaan Hiekkaharjussa 10. - 11.10.2009,
jossa perinteisesti on ohjelmassa näyttelyosastoja, luentoja, sukututkimusneuvontaa ym. Kaikille
vapaa sisäänpääsy. Ks. http://www.vantaanseudunsuku.net/tapahtuma2009.htm .
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Sormusten sukutapahtuma Kuopiossa 25.7.2009
Sormusten sukuseura ry:n sukutapahtuma järjestetään Kuopiossa Quality Hotel IsoValkeisessa
25.7.2009. Kaikki Sormusten sukuun kuuluvat perheineen ovat tervetulleita tapaamaan toisiaan,
kuulemaan Sormusten historiasta, viihtymään yhdessä ja keskustelemaan sukuseuran toiminnasta.
Ohjelma
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Ilmoittautuminen
Kokouksen avaus ja päivän ohjelman esittely, puheenjohtaja Juhani Sormunen
Keskustelufoorumi ja toisiinsa tutustuminen
Musiikkiesitys, Timo Sormunen
Lounas noutopöydästä
Kokousesitelmä: Sormuset Savossa 1500-luvulla, puheenjohtaja Juhani Sormunen
Musiikkiesitys, Timo Sormunen
Päätöskahvit

Kokouspaikalle pyritään saamaan paljon Sormusten sukuun ja sukututkimukseen liittyvää aineistoa.
Osallistujia pyydetään tuomaan myös omia sukututkimusaineistojaan, jotta voidaan koota tiedot
Sormusten eri sukuhaaroista tehdyistä tutkimuksista.
Sukutapahtuman aikana on paikalla saatavana:
 sukuseuran esite, säännöt, sukututkimuksen käytännesäännöt
 sukuseuran pinssejä (5 euroa)
 sukuseuran vaakuna (10 euroa), jonka voi saada tilaamalla sen etukäteen viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta Juhani Sormuselta (yhteystiedot alla).
Lisäksi Sukuviesti-lehden voi tilata hintaan 20 euroa/vsk ja sukuseuran jäseneksi voi liittyä täyttämällä jäsentietolomakkeen.
Osallistumismaksu (sis. lounaan ja päätöskahvit) on aikuiselta 25 euroa ja alle 12-vuotiailta
12,50 euroa. Ilmoittautuminen tapahtuu maksamalla osallistumismaksu sukuseuran tilille
516541-210170 viimeistään 30.6.2009 mennessä. Maksun yhteydessä muista kirjoittaa tilisiirron viestikenttään osallistujien nimet.
Quality Hotel IsoValkeinen (www.isovalkeinen.com) sijaitsee lammen rannalla 5 km:n päässä
Kuopion keskustasta pohjoiseen valtatie 5:n varrella. Lähestymiskartta, liikenneyhteydet sekä hotellin majoitus- ja yhteystiedot ovat sivulla 4.
Vuonna 2010 kesällä on Sormusten sukuseura ry:n sääntömääräinen vuosikokous, jonka pitopaikasta keskustellaan myös Kuopion Sukutapahtumassa 25.7.2009.

Tervetuloa sukutapahtumaan Kuopioon!
Juhani Sormunen
Puheenjohtaja
Koulukatu 12 E 32
80110 JOENSUU
puh: (013) 228 990
gsm: 0400 292 969
juhani.sormunen@kolumbus.fi
Käännä ->
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Quality Hotel IsoValkeinen (http://www.isovalkeinen.com)
Sormusten sukuseuran sukutapahtumapaikka Ouality Hotel IsoValkeinen on viihtyisä, rivitalotyyppinen hotelli, joka sijaitsee valtatie 5:n varrella 5 km:n päässä Kuopion keskustasta pohjoiseen ja 20
km Siilinjärveltä etelään.

Hotellin yhteystiedot:
Majaniementie 2
70420 Kuopio
Vaihde (017) 5396 100
Majoitus
Hotellissa on 100 huonetta, jotka
sijaitsevat neljässä rivitalossa
ravintoloiden ja kokoustilojen
välittömässä läheisyydessä. Jokaisen huoneen edessä on oma pysäköintipaikka ja lämpöpistoke.
Sukutapahtumaan osallistujilla on
mahdollisuus varata majoitus seuraavasti:
 84 € / vrk / kahden hengen
huoneet
 72 € / vrk / yhden hengen
huoneet
 27 € / vrk lisävuode
 106 € / vrk perhehuone (2
aikuista sekä 1 – 2 alle 18
v. lasta, kahden hengen
huone lisävuoteella)
Hintoihin sisältyy aamiaisbuffet
ja iltasauna.
Majoituksen varaa ja maksaa
jokainen itse suoraan hotelliin:
myynti (017) 5396 501, sales
@isovalkeinen.com . Varaukset
em. hinnoilla tehtävä 11.7.2009
mennessä.

