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Hyvät Sormusten sukuseuran jäsenet! 
 

Tämä jäsentiedote sisältää kutsun Sormusten sukuseura ry:n vuosikokoukseen, tieto-
ja seuran viimeaikaisesta toiminnasta sekä jäsenmaksun ja ohjeet Sukuviesti-lehden 
tilauksen maksamisesta.  

 
Sormusten sukuseura ry:n vuosikokous pidetään lauantaina 11.8.2012 klo 10.00 
Savonlinnan Seurahuoneella. Vuosikokouksessa käsitellään sukuseuran sääntöjen 9 
§:n mukaiset asiat ja niiden lisäksi käsitellään hallituksen esitys sukukirjan tekemisen 
käynnistämisestä. Vuosikokouspäivän ohjelma, vuosikokouksen esityslista ja muut 
vuosikokousasiakirjat ovat oheisena.  

 
Jäsenasiat 
 

Vuoden 2011 lopussa Sormusten sukuseurassa oli 211 jäsentä, joista 13 ainaisjäsen-
tä. Sukuseuran jäsenmäärä kasvoi vuoden aikana neljällä jäsenellä. 

 
Vuoden 2012 jäsenmaksu 10 euroa pyydetään maksamaan viimeistään 
15.6.2012 (sukuseuran tilille 516541-210170 (oheisena jäsenmaksulomake). Su-
kuviesti-lehden tilanneet maksavat lisäksi 20 euroa. Jäsenet voivat tilata Sukuviesti-
lehden seuran rahastonhoitajan kautta, jolle myös lehden tilauksen mahdollisesta lo-
pettamisesta pyydetään ilmoittamaan. 

 
Sukukirjan valmistelutyön eteneminen 
 

Hallitus kokoontui vuosina 2010 ja 2011 kumpanakin vuonna kolme kertaa Joen-

suussa. Normaalien juoksevien asioiden lisäksi hallitus valmisteli edellisessä vuosi-

kokouksessa sovitusti sukukirjan tekemistä.  Vuonna 2010 kartoitettiin mahdollisia 

sukukirjan tekijöitä ja pyydettiin tarjoukset kirjan toimittamisesta. Vuonna 2011 käytiin 

tarkentavia jatkoneuvotteluja kahden tarjouksen jättäneen sukututkijan kanssa.  

 

Sukuseuran taloudellisiin resursseihin nähden parhaan tarjouksen sukukirjan toimi-

tus- ja tutkimustyöstä teki sukututkija Tuula Kiiski. Jo tehtyjen sukututkimusten perus-

teella hän arvioi kirjasta tulevan noin 700-sivuisen ja sen tekemisen kestävän 4 – 5 

vuotta. Tuula Kiiski on arvioinut sukukirjaa varten tarvittavan olemassa olevien tutki-

musten lisäksi lisäsukututkimuksia, joista aiheutuu kustannuksia 3 000 euroa. Varsi-

naisen sukukirjan toimitustyön ja sen aikana ilmenevien lisäselvitysten kokonaistyö-

määräksi on arvioitu 4 henkilötyökuukautta, josta hänen veloituksensa on 17 640 eu-

roa. Hänen kustannusarvionsa kirjan toimittamisesta on yhteensä 20 640 euroa ilman 

painatuskustannuksia, joita tulee vielä lisäksi noin 6 000 – 8 000 euroa.  

 

Kirjan tekeminen etenee vaiheittain ja kirjan toimitustyöstä maksetaan sovittuina ko-

konaisuuksina. Sukukirjan laatimisessa hyödynnetään Juhani Sormusen, Pauli Sor-



musen ja Veijo Sormusen sukututkimusaineistoja ja seuran jäsenten toimittamia tieto-

ja. Kirjan toteuttaminen edellyttää myös sukuseuralta aktiivista osallistumista sen te-

kemiseen. Jäseniltä kaivataan kaikenlaista sukuhistoriaan liittyvää materiaalia: valo-

kuvia, tarinoita, dokumentteja.  Jos kirjahanke päätetään käynnistää, nimeää hallitus 

erillisen kirjatoimikunnan, joka toimii tiiviissä yhteistyössä Tuula Kiisken kanssa. 

 

Kirjan kokonaiskustannusarvio on 26 640 – 28 640 euroa. Hallituksen näkemyksen 

mukaan paras tapa rahoittaa sukukirjan toteuttaminen on kerätä 25 euron lisäjäsen-

maksua kirjan toteuttamisvaiheen keston ajan eli noin viisi vuotta.   

Jäsenkysely aineiston keräämiseksi sukukirjaa varten  
 

Oman sukukirjan toteuttamiseen liittyen 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 jäsenistön osallistuminen sukutietojen keräämiseen ja kokoamiseen.  

 
Ilmoita 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 henkilöiden määrä) sekä yhteystietosi. Esim.1: Adam Sormunen s. 
1883 Pielisjärvellä, selvitetty esipolvia Pielisjärvellä ja Nurmeksessa 1700-luvulle 
saakka, tiedot Juuret-sukuohjelmalla, sisältää n. 400 henkilöä. Esim 2.: Olen selvittä-
nyt 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 
(henkilöistä tai asuinpaikoista) elävöittäisi niin mahdollista sukukirjaa kuin seuran 
www-sivuja.  

 
3. Sukutietojen keräämiseen ja kokoamiseen tarvitaan myös jäsenistön panosta. Ny-
kyään sukututkimusta voi harrastaa paljon käyttäen hyväksi Internetin kautta saatavia 
tietoja. Olisitko kiinnostunut tekemään sukututkimusta tai tulemaan mukaan sukutut-
kimustyöryhmään? 

 
Kutsu vuosikokouskutsu 2012 
 

Sormusten sukuseura ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään lauantaina 
11.8.2012 Savonlinnan Seurahuoneella. Savonlinnan seurahuoneen osoite on Kaup-
patori 4 - 6, 57130 Savonlinna, puhelin 0207 571 350, 
www.savonlinnanseurahuone.fi 

 
Ohjelma: 
  9.00 - Ilmoittautuminen ja tulokahvit 

10.00 Vuosikokous (esityslista liitteenä) 

12.00 Lounas  

13.30 - Tutustumiskierros Olavinlinnaan 

   

Vuosikokouspäivän aikana on kokouspaikalla saatavana sukuseuran esite, säännöt, 

sukuseuran pinssejä (4 euroa), sukuseuran vaakuna (10 euroa), jonka voi saada ti-

laamalla sen viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta Juhani Sormuselta (yhteystie-

dot alla). Lisäksi Sukuviesti-lehden voi tilata hintaan 20 euroa/vsk ja sukuseuran jä-

seneksi voi liittyä täyttämällä jäsentietolomakkeen. 



Ilmoittautuminen tapahtuu maksamalla osallistumismaksu 35 euroa henkilöltä (alle 
15 vuotiaat pääsevät vanhempien seurassa ilmaiseksi) sukuseuran tilille 516541-
210170 viimeistään 20.7.2012 mennessä. Maksu sisältää tulokahvit, lounaan ja 
pääsylipun Olavinlinnaan. Maksun yhteydessä muista kirjoittaa tilisiirron viestikent-
tään osallistujien nimet. Mahdollisen majoituksen jokainen hoitaa itse. 

 
Tervetuloa vuosikokoukseen Savonlinnaan!

 
Juhani Sormunen 
Puheenjohtaja 
 
Koulukatu 12 E 32 
80110 JOENSUU 
gsm: 0400 292 969 
juhani.sormunen@kolumbus.fi 
www.sormustensukuseura.fi 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Käännä -> 

mailto:juhani.sormunen@kolumbus.fi


 4 

 
SORMUSTEN SUKUSEURA RY  ESITYSLISTA 
 
 
 
 
VUOSIKOKOUS SAVONLINNASSA 
   
 
Aika: Lauantaina 11.8.2012 klo 10.00 
 
Paikka: Savonlinnan Seurahuone, Kauppatori 4 -6, Savonlinna 
 
Asiat: 
 

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 
vuosikokousten väliseltä ajalta 
 
6. Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 
 
7. Päätetään Sormusten sukukirjan toteuttamisesta 
 
Hallitus esittää, että Sormusten sukukirjan toteuttamishanke käynnistetään sukututki-
ja Tuula Kiisken kanssa. Sukukirjasta arvioidaan tulevan noin 700-sivuinen teos ja 
sen tekemisen kestävän noin 4 - 5 vuotta. Tuula Kiiski on arvioinut sukukirjaa varten 
tarvittavan olemassa olevien tutkimusten lisäksi lisäsukututkimuksia, joista aiheutuu 
kustannuksia 3 000 euroa. Varsinaisen sukukirjan toimitustyön ja sen aikana ilmene-
vien lisäselvitysten kokonaistyömääräksi on arvioitu 4 henkilötyökuukautta, josta hä-
nen veloituksensa on 17 640 euroa. Näiden kulujen lisäksi tulevat vielä kirjan paina-
tuskustannukset n. 6 000 – 8 000 euroa. 
 
Hallitus esittää, että sukukirjan tekeminen rahoitetaan keräämällä seuran jäseniltä 25 
euron vuosittaista lisäjäsenmaksua kirjan toteuttamisvaiheen kestoajan (4 - 5 vuotta). 
Hallitus valvoo sukukirjan toimitustyön etenemistä. 
 
8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksu 
seuraavalle toimikaudelle 
 
Hallitus esittää, että varsinaisen jäsenen jäsenmaksu on 10 euroa/vuosi ja ainaisjä-
senen jäsenmaksu on 100 euroa. Edelleen hallitus esittää, että toimintakaudella 2013 
– 2014 peritään kaikilta jäseniltä lisäjäsenmaksua 25 euroa/vuosi sukukirjan tekemis-
tä varten. 
 
9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä muut jäsenet 
 
10. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä seuraavaksi toimikaudeksi 
 
11. Käsitellään muut esille tulevat asiat 
 


