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Hyvä Sormusten sukuseuran jäsen! 
 

Tämä on Sormusten sukuseura ry:n jäsentiedote 2013. Siinä on yhteenveto Sormus-
ten Sukuseura ry:n vuosikokouksessa 2012 käsitellyistä asioista ja katsaus sukukir-
jan valmistelutyön etenemisestä. Lisäksi tämän kirjeen mukana lähetetään jäsentieto-
lomake, vuoden 2013 jäsenmaksu ja ohjeet Sukuviesti-lehden tilausmaksun maksa-
misesta  

 
Vuosikokous pidettiin elokuussa Savonlinnassa  

Sormusten sukuseura ry:n vuosikokous pidettiin 11.8.2012 Savonlinnan Seurahuo-
neella. Osallistujia kokouksessa oli kaikkiaan 32 eri puolilta Suomea. Pääosa koko-
usedustajista oli itäisestä Suomesta. Vuosikokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset 
asiat ja lisäksi päätettiin sukukirjan tekemisen käynnistämisestä.  

Vuosikokouksessa käsiteltiin vuosien 2010 ja 2011 tilinpäätökset ja kuultiin hallituk-
sen toimintakertomus sekä tilintarkastajien lausunnot. Kokouksessa vahvistettiin vuo-
sien 2010 ja 2011 tilinpäätökset ja toimintakertomus sekä myönnettiin vastuuvapaus 
hallitukselle kyseisiltä vuosilta 

Vuosikokouksessa päätettiin käynnistää Sormusten sukukirjan toteuttaminen hallituk-
sen valmisteleman esityksen mukaisesti: 

 Sormusten sukukirjan toteuttamishanke käynnistetään yhteistyössä sukututki-
ja Tuula Kiisken kanssa  

 Alustava aikarajaus sukukirjassa on 1600-luvun lopulta 1900-luvun alkuun 
(elossa olevien tietojen julkaiseminen edellyttää henkilöiden suostumusta, su-
kuseura selvittää parhaillaan näiden suostumusten keräämistä)  

 Tuula Kiiski tekee tarvittavat sukututkimustyöt, jotta Sormusten suku saadaan 
kattavasti kartoitettua 

 Projektissa hyödynnetään Juhani Sormusen, Pauli Sormusen ja Veijo Sormu-
sen aiemmin tekemiä sukututkimuksia ja kaikkea muuta suvun jäsenillä ole-
vaa aineistoa  

 Suvun jäseniltä kerätään materiaalia, tarinoita ja valokuvia suvun historiasta  
 Sukukirjan arvioitu laajuus on noin 600 - 700 sivua  
 Kirjan tekemisen arvioitu kestoaika on 4 – 5 vuotta  
 Kirjan tekemistä rahoitetaan korottamalla jäsenmaksua. Vuosina 2013 - 2014 

tämän lisäjäsenmaksun suuruus on 25 euroa/jäsen/vuosi.  
 Hallitus ohjaa ja valvoo sukukirjan toimitustyön etenemistä  
 Hallitus perustaa kirjatoimikunnan, joka toimii aktiivisessa ja läheisessä yh-

teistyössä sukukirjan toimittajan kanssa  



Kokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuosille 
2013 ja 2014. Jäsenmaksut seuraavalle toimikaudelle vahvistettiin seuraavasti:  

 varsinaisen jäsenen jäsenmaksu on 10 euroa/vuosi  
 ainaisjäsenen jäsenmaksu on 100 euroa  
 näiden lisäksi toimintakaudella 2013 – 2014 laskutetaan kaikilta jäseniltä lisä-

jäsenmaksua 25 euroa/vuosi sukukirjan tekemistä varten  

Seuraavalle toimikaudelle hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Juhani Sormunen 
(Joensuu), varapuheenjohtajaksi Pauli Sormunen (Tohmajärvi) ja hallituksen jä-
seniksi Pirkko Keskisärkkä (Kontiolahti), Ari Sormunen (Kuopio), Reino Sormunen 
(Nurmes) ja Veijo Sormunen (Kitee). 

Vuosikokouksen jälkeen iltapäivällä tutustuttiin Olavinlinnaan, jonne oli järjestetty 
opastettu tutustumiskierros. Asiantunteva opas kierrätti kokousedustajia Olavin-
linnassa ja kävi samalla läpi linnan värikästä ja monivaiheista historiaa. 

 

Kuvassa Savonlinnan vuosikokouksen osanottajia. 

 

Sukukirjan valmistelutyön eteneminen 
 

Hallitus solmi syyskuussa 2012 sopimuksen sukututkija Tuula Kiisken kanssa suku-

kirjan tutkimus- ja toimitustyöstä. Kirjan valmistelu aloitettiin sukututkimuksella, jossa 

kartoitetaan kaikki Sormuset 1600-luvun lopulta alkaen. Hyvänä pohja-aineistona 

toimivat seuran jäsenten aiemmin tekemät sukututkimukset, jotka on toimitettu Tuula 

Kiiskelle.  

 

Hallitus perusti kirjaprojektia ohjaamaan, työstämään ja valvomaan kirjatoimikunnan, 

jonka jäseniä ovat Juhani Sormunen, Pauli Sormunen, Veijo Sormunen, Pirkko-

Keskisärkkä ja Esa Sormunen. Kirjaprojekti etenee sukuseuran taloudellisten resurs-



sien mahdollistamassa aikataulussa. Vuosittain asetetaan välitavoitteita, jotka sovi-

taan yhdessä sukututkijan kanssa. Vuoden 2013 tavoitteena on saada kaikki sukutut-

kimustiedot kattavasti kerätyksi, jotta sen jälkeen varsinainen kirjan toimitustyö voisi 

alkaa. Kirjatoimikunta kokoontui maaliskuussa ja sai Tuula Kiiskeltä tilannekatsauk-

sen projektin etenemisestä. Tavoitteeksi on asetettu, että sukukirja olisi valmis vuon-

na 2016. 

 

Jäsenistöltä tulleiden toivomusten perusteella sukukirjaan pyritään kokoamaan myös 

sataa vuotta tuoreempia tietoja. Henkilötietolaki rajoittaa kuitenkin näiden tietojen jul-

kaisemista, joten käytännössä elossa olevilta suvun jäseniltä täytyy saada suostumus 

tietojen julkaisemiseen. Sen vuoksi kaikkia sukuseuran jäseniä pyydetään palautta-

maan tämän kirjeen liitteenä oleva jäsentietolomake täydennettynä. Se on ainoa kei-

no saada omat tiedot näkyviin tulevaan sukukirjaan. 

 

Sukukirjan tekeminen on suuri ja pitkäkestoinen hanke, joten sen eteneminen aika-

taulussa edellyttää myös jäsenten sitoutumista seuran toimintaan. Sukukirjan tekemi-

sestä kannattaa kertoa sukulaisille ja kannustaa heitä liittymään seuran jäseniksi. Jo-

kainen uusi maksava jäsen auttaa kirjaprojektin suunniteltua läpivientiä. Lisäksi suku-

kirjaa varten tarvitaan aineistoa jäsenistöltä: muistelmia, sukutarinoita, historian hen-

kilökuvauksia ja vanhoja valokuvia. Tämän tyyppistä aineistoa voi toimittaa puheen-

johtaja Juhani Sormuselle  

 
Muista maksaa vuoden 2013 jäsenmaksu 
 

Vuoden 2012 lopussa Sormusten sukuseurassa oli 196 maksanutta jäsentä, joista 15 
ainaisjäsentä.  

 
Vuoden 2013 jäsenmaksu pyydetään maksamaan viimeistään 15.5.2013 (suku-
seuran tilille 516541-210170 (oheisena jäsenmaksulomake).  
 
Sukuviesti-lehden tilanneet maksavat lisäksi 20 euroa. Jäsenet voivat tilata Suku-
viesti-lehden seuran rahastonhoitajan Arvo Mutasen kautta, jolle myös lehden tilauk-
sen mahdollisesta lopettamisesta pyydetään ilmoittamaan. Sukuseuran toimihenkilöi-
den yhteystiedot löytyvät osoitteesta: www.sormustensukuseura.fi .  
 
 
Keväisin terveisin, 

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