Jäsentiedote 2014

Hyvät Sormusten sukuseuran jäsenet!
Vuosi on jälleen vierähtänyt edellisestä jäsentiedotteesta. Kuluvan vuoden tärkein tapahtuma sukuseuran toiminnassa on vuosikokous, joka järjestetään tällä kertaa heinäkuun lopulla Kolilla. Mikäpä olisi parempi paikka kokoontua ja tavata suvun jäseniä
kuin yksi Suomen kansallismaisemista. Samalla on hyvä tilaisuus kuulla sukututkija
Tuula Kiiskeltä sukukirjan toimitustyön etenemisestä.
Tämä jäsentiedote sisältää kutsun Sormusten sukuseura ry:n vuosikokoukseen, tietoja seuran viimeaikaisesta toiminnasta sekä jäsenmaksun ja ohjeet Sukuviesti-lehden
tilauksen maksamisesta.

Jäsenasiat
Vuosikokouksen päättämät jäsenmaksut vuodelle 2014 ovat seuraavat:




varsinaisen jäsenen jäsenmaksu on 10 euroa/vuosi
ainaisjäsenen jäsenmaksu on 100 euroa
näiden lisäksi laskutetaan kaikilta jäseniltä lisäjäsenmaksua 25 euroa/vuosi
sukukirjan tekemistä varten

Vuoden 2014 jäsenmaksu pyydetään maksamaan viimeistään 15.5.2014 (sukuseuran tilille 516541-210170 (oheisena jäsenmaksulomake).
Sukuviesti-lehden tilanneet maksavat lisäksi 25 euroa. Jäsenet voivat tilata Sukuviesti-lehden seuran rahastonhoitajan Arvo Mutasen kautta, jolle myös lehden tilauksen mahdollisesta lopettamisesta pyydetään ilmoittamaan. Sukuseuran toimihenkilöiden yhteystiedot löytyvät osoitteesta: www.sormustensukuseura.fi .
Sukukirjan valmistelutyön eteneminen
Hallitus kokoontui vuonna 2013 kaksi kertaa Joensuussa. Normaalien juoksevien
asioiden lisäksi hallitus on edistänyt sukukirjan tekemistä. Hallitus nimesi myös erillisen kirjatoimikunnan, joka on hallituksen ja sukututkijan tukena sukukirjan valmistelussa. Kirjan toimittajaksi valittu sukututkija Tuula Kiiski on käynyt kokouksissa kertomassa kirjan tekemisen edistymisestä.
Tuula Kiiski on jatkanut Sormusten sukukirjan valmistelua tekemällä sukututkimusta
kirkonkirjoista sekä tarkistamalla ja täydentämällä lähtötietoina saatuja aineistoja.
Samalla on yhdenmukaistettu tietojen esitystapaa, jotta tiedot voidaan tallentaa Sukujutut-ohjelmaan. Kirkonkirjojen läpikäynnin jälkeen tutkimuksia on tarkoitus jatkaa
maakirjojen puolella. Projekti on edennyt suunnitellussa aikataulussa ja tarvittavien
sukututkimustietojen arvioidaan olevan koossa Sukujutut-ohjelmassa vuoden 2014
aikana. Sen jälkeen alkaa kirjan toimitustyö ja tavoitteena on saada kirja valmiiksi
vuoden 2016 aikana.

Sukukirjan aikarajaukseksi on asetettu 1600-luvun lopulta 1900-luvun alkuun. Nämä
tiedot saadaan kattavasti kerättyä kirkonkirjoista ja maakirjoista. Jäsenistöltä tulleiden
toivomusten perusteella sukukirjaan kootaan myös sataa vuotta tuoreempia tietoja.
Henkilötietolaki rajoittaa kuitenkin näiden tietojen julkaisemista, joten käytännössä
elossa olevilta suvun jäseniltä täytyy saada suostumus tietojen julkaisemiseen. Sen
vuoksi kaikkia sukuseuran jäseniä pyydetään palauttamaan tämän kirjeen liitteenä
oleva jäsentietolomake täydennettynä. Se on ainoa keino saada omat tiedot näkyviin
tulevaan sukukirjaan. Noin sata seuran jäsentä onkin jo toimittanut jäsentietolomakkeen, jossa on annettu lupa tietojen julkaisemiseen.
Muista ilmoittautua vuosikokoukseen 2014 Kolilla
Sormusten sukuseura ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään sunnuntaina
27.7.2014 klo 10:00 Sokos Hotelli Kolilla. Vuosikokouksessa käsitellään sukuseuran
sääntöjen 9 §:n mukaiset asiat. Vuosikokouspäivän ohjelma ja vuosikokouksen esityslista ovat oheisena. Sokos Hotelli Kolin osoite on Ylä-Kolintie 39, 83960 Koli, puhelin 020 1234 662, www.sokoshotels.fi.
Ohjelma:
9.00 10.00
11.00
12.30

Ilmoittautuminen ja tulokahvit
Vuosikokous (esityslista liitteenä)
Sukututkija Tuula Kiiski esittelee sukukirjan valmistelutilannetta
Lounas

Vuosikokouspäivän aikana on kokouspaikalla 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 25 euroa/vsk ja sukuseuran jäseneksi voi liittyä täyttämällä jäsentietolomakkeen.
Ilmoittautuminen tapahtuu maksamalla osallistumismaksu 30 euroa henkilöltä (alle
15 vuotiaat pääsevät vanhempien seurassa ilmaiseksi) sukuseuran tilille 516541210170 viimeistään 10.7.2014 mennessä. Maksu sisältää tulokahvit ja lounaan.
Maksun yhteydessä muista kirjoittaa tilisiirron viestikenttään osallistujien nimet. Mahdollisen majoituksen jokainen hoitaa itse.
Tervetuloa vuosikokoukseen Kolille!

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

ESITYSLISTA

VUOSIKOKOUS KOLILLA

Aika:

Sunnuntaina 27.7.2014 klo 10.00

Paikka:

Sokos Hotelli Koli, Ylä-Kolintie 39, 83960 Koli

Asiat:
1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa 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. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksu
seuraavalle toimikaudelle

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä muut jäsenet

9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varamiestä seuraavaksi toimikaudeksi

10. Käsitellään muut esille tulevat asiat

11. Kokouksen päättäminen

