Jäsentiedote 2011

Hyvä Sormusten sukuseuran jäsen!
Tämä on Sormusten sukuseura ry:n jäsentiedote. Siinä on katsaus Sormusten sukuseura ry:n vuosikokouksessa 2010 käsitellyistä asioista ja tietoja seuran viimeaikaisesta toiminnasta. Lisäksi tämän kirjeen mukana lähetetään vuoden 2011 jäsenmaksulomake, jäsentietolomake ja ohjeet Sukuviesti-lehden tilausmaksun maksamisesta.
Vuosikokous pidettiin Joensuussa 31.7.2010
Sormusten sukuseura ry:n vuosikokous pidettiin 31.7.2010 Hotelli Kimmelissä Joensuussa. Kokoukseen oli saapunut paikalle 33 henkilöä eri puolelta Suomea ja kaukaisin osanottaja peräti Espanjasta saakka. Valtaosa kokousedustajista oli Itä-Suomen alueelta. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen
määräämät asiat.
Vuosikokouksessa käytiin läpi vuosien 2007 - 2009 tilinpäätökset, kuultiin hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto. Keskeisimpiä tapahtumia tällä ajanjaksolla olivat mm. seuraavat:
 sukuseuran edellinen virallinen vuosikokous pidettiin Heinävedellä vuonna 2007
 jäsenhankintakampanja toteutettiin 2007 - 2008, minkä tuloksena seuraan liittyi 105 uutta
jäsentä
 seuran sukutapaaminen järjestettiin Kuopiossa 2009 Hotelli Iso Valkeisessa, johon osallistui
52 henkilöä


jäseniä oli vuoden 2007 lopussa 107 henkilöä, vuoden 2008 lopussa 212 henkilöä ja vuoden
2009 lopussa 260 henkilöä

Vuosikokous hyväksyi vuosien 2007 - 2009 tilinpäätökset ja toimintakertomukset sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille kyseisiltä vuosilta.
Hallituksen esitys sukuseuran sääntöjen 8 §:n muuttamisesta hyväksyttiin. Sääntömuutoksen myötä seuran vuosikokous pidetään jatkossa joka toinen vuosi (aiemmin joka kolmas vuosi). Kahden
vuoden välein pidettävä vuosikokous tukee paremmin sukuseuran toimintaa kuin aiempi käytäntö.
Sukuseuran hallitus valtuutettiin valmistelemaan sukukirjan tekoa, käyttämään tähän työhön tarvittaessa ulkopuolista asiantuntija-apua sekä valmistelemaan esitys ja kustannusarvio kirjan teke-

misestä seuraavaan vuosikokoukseen 2012. Sukukirjan laajuus tarkentuu tehtävän esityksen perusteella.
Toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarviot vuosille 2011 ja 2012 hyväksyttiin. Samalla päätettiin pitää seuran jäsenmaksu ennallaan: 10 €/jäsen/vuosi tai 100 €/ainaisjäsen.
Seuraavalle toimikaudelle hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Juhani Sormunen (Joensuu), varapuheenjohtajaksi Pauli Sormunen (Tohmajärvi) ja hallituksen jäseniksi Pirkko Keskisärkkä (Kontiolahti), Ari Sormunen (Kuopio), Reino Sormunen (Nurmes) ja Veijo Sormunen (Kitee).
Virallisen kokouksen jälkeen iltapäivällä oli Tuula Kiisken luento sukukirjan tekemisestä. Hän kertoi
sukukirjan sisällön suunnittelusta, tutkimustyöstä, kirjan toimittamisesta, rahoituksesta ja painatuksen järjestämisestä. Tuula Kiiskellä oli esimerkkinä hänen tekemänsä Jormanaisten sukukirja.
Jormanaisten sukukirja oli usean vuoden kestävä projekti, joka toteutettiin pääasiassa seuran
omana työnä.

Kuva: Vuosikokouksen 2010 osanottajat ryhmäkuvassa Hotelli Kimmelissä

Ajankohtaisia asioita sukuseuran toiminnasta
Hallituksen tavoitteena on saada aikaan seuraavaan vuosikokoukseen mennessä konkreettinen
suunnitelma sukukirjan tekemisestä. Kirjaa suunniteltaessa lähtökohtana ovat seurassa jo tehdyt
sukututkimukset, joiden toivotaan helpottavan kirjan kokoamista. Huomioon otettavia asioita ovat
myös seuran pienehkö jäsenmäärä ja sen mukaiset taloudelliset resurssit. Hallituksen näkemyksen
mukaan seuraavat asiat ovat keskeisiä kirjan suunnittelussa:




Sukukirjan laajuus on rajattava: miltä ajanjaksolta ja missä laajuudessa tiedot kootaan
Olemassa olevat sukuaineistot ja tehdyt sukututkimukset Sormusten suvusta ovat arvokasta aineistoa ja säästävät tekijältä tutkimusaikaa
Sukukirjan teko voidaan tehdä seuran omana työnä, ulkopuolisten toteuttamana tai yhdistelmänä omaa ja ulkopuolista asiantuntemusta. Käytännössä seuralla ei ole omia resursseja, joten tarvitaan ulkopuolisen ammattilaisen apua.






Sukukirjasta on laadittava kustannusarvio ja toteutusaikataulu sekä mietittävä hankkeelle
kestävä rahoitus
Omana työnä tehtynä kustannukset koostuvat pääasiassa painatuskuluista, jotka ovat joitakin tuhansia euroja. Jos ja kun kirja toteutetaan ulkopuolisen ammattilaisen tekemänä
työnä, on kustannusarvio kymmenissä tuhansissa euroissa.
Kustannusarviota tehdessä on huomioitava, että seuran jäsenmaksutuotot ovat n. 2 000
euroa/vuosi. Sukukirjan tekeminen nostaa jäsenmaksuja, mutta jäsenmaksujen pitäisi pysyä kuitenkin kohtuullisina
Sukukirjan tekemiseen on varattava aikaa 3 - 5 vuotta, toteutustavasta riippuen jopa sitäkin
kauemmin.

Hallitus on jatkanut näiden lähtökohtien pohjalta taustatyötä sukukirjan valmistelemiseksi. Olemassa olevan sukututkimusaineiston pohjalta on käynnistetty selvitys siitä, mitä vaihtoehtoja
Sormusten sukukirjan tuottamiseksi on olemassa. Viime syksynä pyydettiin muutamilta tiedossa
olevilta sukukirjan tekijöiltä alustavaa kiinnostusta sukukirjan tekemiseen. Samalla pyydettiin tekijöiltä arviota kirjan laajuudesta, kustannuksista ja sen toteutusaikataulusta.
Kahdelta sukukirjan tekijäehdokkaalta saatiinkin vastaus tähän tiedusteluun. Toinen tarjouksen
jättänyt on sitä mieltä, että Sormusten suku on sen verran laaja, että sukukirjasta tulisi kaksiosainen. Suvun laajuuden vuoksi hän arvioi kirjan tekemisen kestävän omalla konseptillaan noin 10
vuotta ja kokonaiskustannukset olisivat näin laajassa toteutuksessa varsin korkeat. Toiselta ehdokkaalta saatiin yksityiskohtainen kuvaus sukukirjan tekemisestä, mutta ei vielä tässä vaiheessa varsinaista tarjousta. Hallituksessa päätettiin, että kummankin tekijäehdokkaan kanssa järjestetään
tarkempi läpikäynti, jossa esitellään Sormusten suvussa tähän mennessä tehdyt sukututkimukset.
Tällä tavoin pyritään löytämään kustannustehokas ja kohtuullisessa ajassa valmistuva toteutusmuoto sukukirjalle. Hallitus saattaa joutua vielä etsimään uusia ehdokkaita kirjan tekijäksi.
Jäsenmaksu vuodelle 2011
Vuosikokouksen vuodelle 2011 päättämä jäsenmaksu 10 euroa pyydetään maksamaan viimeistään 30.6.2011 sukuseuran tilille 516541 - 210170 (oheisena jäsenmaksulomake). Sukuviestilehden tilanneet maksavat sen lisäksi 20 euroa. Jäsenet voivat tilata Sukuviesti-lehden edellä mainittuun hintaan seuran rahastonhoitajan kautta, jolle myös lehden tilauksen mahdollisesta lopettamisesta pyydetään ilmoittamaan. Tämän kirjeen mukana lähetetään myös jäsentietolomake,
joka toivotaan täytettävän ja palautettavan sukuseuralle.
Hallitus toivoo jäseniltä ajatuksia seuran toiminnan kehittämisestä sekä vuoden 2012 vuosikokouksen pitopaikasta ja –ajankohdasta. Ehdotukset pyydetään toimittamaan Juhani Sormuselle.
Hyvää ja aurinkoista kesää!
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