Jäsentiedote 2015

Hyvä Sormusten sukuseuran jäsen
Sormusten sukuseuran perustamisesta tulee tänä vuonna 14 vuotta. Näiden vuosien
aikana sukuseura on löytänyt oman luontevan paikkansa Sormusten yhteisön rakentajana. Sormuset ovat aktiivisesti tutkineet suvun historiaa ja seuran puitteissa on
pystytty kokoamaan ja yhdistämään näitä tietoja. Sukuseuran tapaamisia ja sukukokouksia on järjestetty eri paikkakunnilla ja ne ovat koonneet joka kerta kymmenittäin
osallistujia. Mittavin ponnistus on kolme vuotta sitten käynnistetty sukukirjan tekeminen. Taaksepäin katsottuna voi helposti todeta, että sukuseuralle on ollut selkeä tarve.
Viime heinäkuussa sukuseura järjesti vuosikokouksen Kolilla. Osallistujia kokouksessa oli nelisenkymmentä eri puolilta Suomea. Vuosikokouksessa käsiteltiin normaalit
sääntöjenmukaiset asiat ja sukututkija Tuula Kiiski esitteli sukukirjan valmistelutyötä.
Tässä jäsentiedotteessa kerrotaan vuosikokouksen päätöksistä, seuran viimeaikaisesta toiminnasta, sukukirjan valmistelutyön etenemisestä ja lähetetään vuoden 2015
jäsenmaksulomake.
Vuosikokouksen päätöksiä
Sormusten sukuseura ry:n vuosikokous pidettiin 27.7.2014 Kolilla. Kokoukseen osallistujia oli kaikkiaan 38. Sukuseuran kokousvieraat tulivat Pohjois-Karjalan lisäksi
mm. Mikkelistä, Helsingistä, Urjalasta, Lahdesta ja kaukaisin aina Ruotsista saakka.
Vuosikokouksessa käsiteltiin vuosien 2012 ja 2013 tilinpäätökset, kuultiin hallituksen
toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunnot sekä myönnettiin vastuuvapaus
hallitukselle kyseisiltä vuosilta.
Sormusten sukuseuran toimintasuunnitelman painopistealueiksi vuosille 2015 - 2016
nousivat seuraavat asiat:
 Sukukirjan työstämisen jatkaminen
 Sukututkija Tuula Kiiski tekee parhaillaan sukututkimuksia ja lähdeaineiston
yhdenmukaistamista Sukujutut-ohjelmaan. Työn painopiste siirtyy vähitellen
sukukirjan toimitustyöhön.
 Jäsenkirjeen mukana lähetetään edelleen jäsentietolomake sukukirjan tietojen
keräämistä varten ja tietojen julkaisulupaa varten
 Jäsenistöltä toivotaan sukukirjaan vanhoja valokuvia, henkilökuvauksia, artikkeleita ja muita dokumentteja.





Sukuseuran verkkosivujen ylläpitoon ja kehittämiseen varaudutaan talousarviossa lisäpanostuksella. Tavoitteena on kotisivujen uusiminen nykyaikaisemmiksi hankkimalla uusi kotisivuohjelmisto.
Sormusten sukuseura ry jatkaa Sukuseurojen keskusliiton jäsenenä.

Kokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuosille 2015
ja 2016. Jäsenmaksut alkavalle toimikaudelle vahvistettiin seuraavasti:
 varsinaisen jäsenen jäsenmaksu on 12 euroa/vuosi
 ainaisjäsenen jäsenmaksu on 120 euroa
 näiden lisäksi toimintakaudella 2015 – 2016 laskutetaan kaikilta jäseniltä lisäjäsenmaksua 25 euroa/vuosi sukukirjan tekemistä varten.
Istuvan hallituksen jäsenet valittiin jatkamaan sukuseuran hallituksessa. Uudelle 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).
Jäsenasiat
Sukuseuran jäsenmäärä pienentyi yhdeksällä vuoden 2014 aikana. Vuoden lopussa
sukuseuralla oli yhteensä 155 jäsentä. Toiminta sujui talouden suhteen täysin toimintasuunnitelman mukaisesti.
Tämän kirjeen liitteenä lähetetään vuoden 2015 jäsenmaksulomake. Varsinaisilta jäseniltä laskutetaan yhteensä 37 euroa (jäsenmaksu+lisämaksu sukukirjatyöstä) ja ainaisjäseniltä 25 euroa (lisämaksu sukukirjatatyöstä). Jäsenmaksu pyydetään maksamaan viimeistään 15.5.2015 sukuseuran tilille 516541-210170.
Sukuviesti-lehden tilanneet maksavat lisäksi 25 euroa vuosikerrasta. Jäsenet voivat
tilata Sukuviesti-lehden seuran rahastonhoitajan Arvo Mutasen kautta, jolle myös
lehden tilauksen mahdollisesta lopettamisesta pyydetään ilmoittamaan. Sukuseuran
toimihenkilöiden yhteystiedot löytyvät seuran kotisivuilta.
Sukuseuran kotisivut uusittiin
Vuosikokouksessa tehdyn linjauksen mukaisesti Sormusten sukuseuran verkkosivut
uusittiin loppuvuodesta. Sivujen suunnittelua, päivittämistä ja julkaisemista varten
hankittiin seuran käyttöön nykyaikainen kotisivuohjelmisto, jolla sivujen muokkaaminen käy helposti.
Uudet sivut on ryhmitelty aihealueittain ja tavoitteena on ollut parantaa niiden selkeyttä ja luettavuutta. Sivuille on koottu kaikki keskeisimmät sukuseuran tiedot. Jatkossa
sivuja päivitetään aiempaa useammin ja ajankohtaisia seuran toimintaan liittyviä asioita tiedotetaan kotisivuilla. Kotisivut löytyvät osoitteesta www.sormustensukuseura.fi
Sukukirjan valmistelutyön eteneminen
Sukukirjan toimittajaksi valittiin vuosikokouksessa 2012 sukututkija Tuula Kiiski. Hän
on kahden ensimmäisen vuoden aikana tehnyt sukututkimuksia sekä tarkastanut ja
yhdenmukaistanut seuran jäseniltä saamaansa lähdeaineistoa. Suvun jäsenten tiedot
tallennetaan tarkastuksen jälkeen Sukujutut-ohjelmaan.
Henkilötietojen tarkistaminen ja vienti Sukujutut-ohjelmaan etenee hyvää vauhtia ja
tällä hetkellä ohjelmaan on viety 900 henkilön tiedot. Tavoitteeksi on asetettu, että

kaikkien sukukirjassa käsiteltävien Sormusten tiedot on tallennettu tämän vuoden
loppuun mennessä.
Loppuvuodesta työn painopiste siirtyy sukututkimuksesta kirjan toimitustyöhön. Tähän mennessä kirjaa varten on toimitettu muutamia artikkeleita ja lisää niitä on pyydetty eri sukuhaarojen edustajilta. Lisäksi kirjaan tilataan esipuhe historian tutkijalta.
Tuula Kiiski muokkaa tekstit julkaisukuntoon ja varmistaa julkaisuluvat hänelle toimitettuihin aineistoihin suoraan kirjoittajilta. Lisää lähdemateriaalia ja valokuvia suvun
jäseniltä tarvitaan edelleen. Sukukirjan arvioidaan valmistuvan vuonna 2017.
Sukukirjan alkuperäiseksi 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. Näitä
perhetietolomakkeita on palautunut tähän mennessä laajasti, arviolta ainakin 200
kappaletta.
Niitä suvun jäseniä, jotka eivät ole lomaketta aiemmin toimittaneet, pyydetään palauttamaan tämän kirjeen liitteenä oleva jäsentietolomake täydennettynä. Se on ainoa
keino saada omat tiedot näkyviin tulevaan sukukirjaan.
Lisätietoja Sormusten sukukirjan toteuttamishankkeesta voi kysellä seuran puheenjohtajalta Juhani Sormuselta.
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