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Hyvät Sormusten sukuseuran jäsenet! 
 

Tämä jäsentiedote sisältää kutsun Sormusten sukuseura ry:n vuosikokoukseen, jäsenkyselyn liittyen 

vuosikokouksessa käsiteltäviin asioihin, tietoja seuran viimeaikaisesta toiminnasta sekä jäsenmak-

sun ja Sukuviesti-lehden tilauksen maksamisesta.  

 

Sormusten sukuseura ry:n vuosikokous pidetään lauantaina 31.7.2010 klo 10.00 Hotelli Kimme-

lissä Joensuussa. Vuosikokouksessa käsitellään sukuseuran sääntöjen 9 §:n mukaiset asiat ja lisäksi: 

- hallituksen esitys sukuseuran sääntöjen 8 §:n muuttamiseksi niin, että vuosikokous pidetään 

joka toinen vuosi (nykyään joka kolmas vuosi).  

- hallituksen esitys oman sukukirjan toteuttamisvaihtoehdoista.  

Vuosikokouspäivän ohjelma, vuosikokouksen esityslista ja muut vuosikokousasiakirjat ovat 

oheisena.  

 

Sormusten Sukutapahtuma v. 2009  
 

Sukuseura järjesti sukutapahtumaan lauantaina 25.7.2009 Kuopiossa, Hotelli Iso-Valkeisessa. Sor-

musten suvun asioista kiinnostuneita osallistujia oli yhteensä 52, joista osa oli viimeisen vuoden 

aikana liittyneitä uusia jäseniä (alla osanottajia yhteiskuvassa). 

 

 

 
 



Puheenjohtaja Juhani Sormunen toivotti sukutapahtumaan osallistujat tervetulleiksi ja kertoi suku-

seuran perustamisesta ja tähänastisesta toiminnasta. Läsnäolijoiden esittelykierroksella kaikki ker-

toivat mistä päin Suomea olivat tulleet ja mihin sukuhaaraan kuuluivat, jos heillä oli tietoa. Aamu-

päivä oli varattuna keskusteluun ja yhtenä, varsin mielenkiintoisena keskustelun aiheena oli suku-

kirjan laatiminen. Kannanotot olivat yksimielisesti sukukirjan tekemistä puoltavia. Puheenjohtaja 

totesikin että hallitus valmistelee seuraavaan vuosikokoukseen v. 2010 esitystä sukukirjan toteutta-

misvaihtoehdoista.  

Lounaan jälkeen puheenjohtaja Juhani Sormunen piti esitelmän aiheesta Sormuset Savossa 1500-

luvulla. Esitelmä perustui lähinnä Pohjois-Savon sukututkijain julkaisuun "Tavinsalmen asutustut-

kimus v.1548-1600"  täydennettynä muilla historian tutkijoiden selvityksillä. Yllättävän monta 

Sormunen-nimistä on löytynytkin silloisesta Tavinsalmen suur-pitäjästä.  

 

Sukutapahtumaan oli järjestetty myös kevyempää ohjelmaa. Valtakunnan huippuihin lukeutuva 

hanuristi Timo Sormunen Siilinjärveltä viihdytti sekä aamu- että iltapäivällä. Timo oli vuonna 2008 

Kultainen harmonikka-kilpailun finalistien joukossa. Sukutapahtuman jälkeen juotiin makoisat pul-

lakahvit, hankittiin sukuseuran vaakunoita ja pinssejä, joita oli myynnissä. Sukutapahtumasta on 

myös puheenjohtaja Juhani Sormusen kirjoitus Sukuviesti-lehdessä (6/2009). 

 

Jäsenasiat 

 

Vuoden 2009 lopussa sukuseurassamme oli 260 jäsentä, joista 11 ainaisjäsentä.  

 

Vuoden 2010 jäsenmaksu 10 euroa pyydetään maksamaan viimeistään 30.6.2010 (sukuseuran 

tilille 516541-210170 (oheisena jäsenmaksulomake). 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. 

 

Jäsenkysely vuosikokouksessa käsiteltävistä asioista  

 

Oman sukukirjan toteuttamismahdollisuuksien kartoittamiseksi hallitus haluaa tietoja jäsenistön 

hallussa tai tiedossa olevista Sormusten sukuun liittyvistä sukututkimuksista ja -selvityksistä tai 

muusta sukuun liittyvästä aineistoista. Sukukirjan toteuttamisen kannalta on tärkeää myös jäsenis-

tön osallistuminen sukutietojen keräämiseen ja kokoamiseen.  

 

Ilmoita 30.6.2010 mennessä kirjeitse, puhelimitse tai sähköpostilla pj. Juhani Sormuselle (alla 

yhteystiedot), jos sinulla on seuraaviin asioihin liittyvää aineistoa tai tietoa tai mielipiteitä. 

 

1. Sukututkimuksista tai -selvityksistä anna tiedot miltä ajalta ja alueelta tiedot ovat ja missä 

muodossa (käsikirjoitus, taulukko, sukututkimusohjelma) ja laajuus (sivujen, sukupolvien tai henki-

löiden määrä) sekä yhteystietosi. Esim.1: Adam Sormunen s. 1883 Pielisjärvellä, selvitetty esipol-

via Pielisjärvellä ja Nurmeksessa 1700-luvulle saakka, tiedot Juuret-sukuohjelmalla, sisältää n. 400 

henkilöä. Esim 2.: Olen selvittänyt oman isäni M.S::n sukua 4 polvea taaksepäin, asuneet lähinnä 

Juuassa. Pienikin sukututkimustieto on arvokas lisä. 

 

2. Sormusiin liittyvä muu aineisto kuten tarinat, kertomukset, kaskut, vanhat valokuvat (henkilöis-

tä tai asuinpaikoista) elävöittäisi niin mahdollista sukukirjaa kuin seuran uusittavia www-sivuja.  

 

3. Sukutietojen keräämiseen ja kokoamiseen tarvitaan myös jäsenistön panosta. Nykyään suku-

tutkimusta voi harrastaa paljon käyttäen hyväksi Internetin kautta saatavia tietoja. Olisitko kiinnos-

tunut tekemään sukututkimusta tai tulemaan mukaan sukututkimustyöryhmään? 

 

 

 



Vuosikokouskutsu 2010 
 

Sormusten sukuseura ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään lauantaina 31.7.2010 Ho-

telli Kimmelissä Joensuussa. Hotelli Kimmelin osoite on Itäranta 1, 80100 Joensuu, puhelin 

020 123 4663, www.sokoshotels.fi/hotellit/joensuu 
 

Ohjelma 

  9.00 - Ilmoittautuminen ja esillä olevaan sukuaineistoon tutustuminen 

10.00 Vuosikokous (esityslista kääntöpuolella) 

12.00 Lounas  

13.30 Esitys ja keskustelua sukukirjan tekemisestä 

15.00  Päätöskahvit   

Vuosikokouspäivän aikana on paikalla saatavana sukuseuran esite, säännöt, sukuseuran pinssejä (4 

euroa), sukuseuran vaakuna (10 euroa), jonka voi saada tilaamalla sen 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. 

 

Ilmoittautuminen tapahtuu maksamalla osallistumismaksu 30 euroa henkilöltä (alle 15 vuoti-

aat pääsevät vanhempien seurassa ilmaiseksi) sukuseuran tilille 516541-210170 viimeistään 

16.7.2010 mennessä. Maksu sisältää lounaan ja päätöskahvit. Maksun yhteydessä muista kir-

joittaa tilisiirron viestikenttään osallistujien nimet. Mahdollisen majoituksen jokainen hoitaa 

itse. Alla olevassa kartassa on merkitty Hotelli Kimmelin sijainti.  

 

 
Tervetuloa vuosikokoukseen Joensuuhun!

 

Juhani Sormunen 

Puheenjohtaja 

 

Koulukatu 12 E 32 

80110 JOENSUU 

puh: (013) 228 990 

gsm: 0400 292 969 

juhani.sormunen@kolumbus.fi 

www.sormustensukuseura.fi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Käännä ->

mailto:juhani.sormunen@kolumbus.fi


 

Sormusten sukuseura ry 

 

VUOSIKOKOUS 31.7.2010 KLO 10.00 HOTELLI KIMMEL, ITÄRANTA 1, JOENSUU 

 

Esityslista 

 

1. Kokouksen avaus 

 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvit-

taessa kaksi ääntenlaskijaa 

 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

 

5. Esitetään seuran tilinpäätökset, vuosikertomukset ja tilintarkastajien lausunnot 

vuosikokouksen väliseltä ajalta 

 

6. Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 

 

7. Sukuseuran sääntöjen 8 §:n muuttaminen 
Hallituksen esitys: Sukuseuran säännöt "8 §. Seuran vuosikokous pidetään joka kolmas vuosi halli-

tuksen määräämänä päivänä huhti- syyskuun aikana..." muutetaan muotoon: "8 §. Seuran vuosiko-

kous pidetään joka toinen vuosi hallituksen määräämänä päivänä huhti – syyskuun aikana". 

Perustelut: Kolmen vuoden välein pidettävät vuosikokoukset ovat osoittautuneet sukuseuran käy-

tännön toiminnassa hankaliksi. Joka toinen vuosi pidettävä vuosikokous tukee paremmin seuran 

toimintaa ja sen suunnittelua. 

 

8. Sormusten sukukirjan toteuttaminen 
Hallituksen esittämien sukukirjan sisältö- ja rahoitusvaihtoehtojen pohjalta tehdään päätökset: 

- periaatepäätös, lähteekö seura toteuttamaan hanketta vai ei. Jos lähtee, niin päätökset: 

- sukukirjan sisällöstä (ja samalla laajuudesta), 

- perustettavan sukukirjatyöryhmän/toimikunnan kokoonpanosta 

(- talousarvion käsittelyn yhteydessä menoerä seuraavalle kahdelle vuodelle) 

Tällöin seura voisi seuraavan kahden vuoden aikana koostaa omin voimin ja asiantuntija-apua hy-

väksikäyttäen olemassa olevaa aineistoa, pyytää tarjoukset tarvittavilta tekijöiltä (sukututkijoilta ja 

muilta kirjoittajilta), käsitellä ne ja laatia seuraavaan vuosikokoukseen kustannusarvion ja rahoitus-

suunnitelman sukukirjan toteuttamishankkeen lopullisia päätöksiä varten. 

 

9. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksu 

seuraavalle toimikaudelle 

 

10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä muut jäsenet 

 

11. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä seuraavaksi toimikau-

deksi 

 

12. Käsitellään muut esille tulevat asiat 


