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Hyvä Sormusten sukuseuran jäsen 
 

Tämä vuosi alkoi juhlavissa merkeissä, kun pitkään työn alla ollut Sormusten sukukir-
ja valmistui helmikuussa. Oman sukukirjan tekemisestä alettiin haaveilla jo seuran al-
kuvuosina. Meni kuitenkin vuosia ennen kuin sukuseuralle saatiin riittävä jäsenistö, 
jotta taloudellisesti mittava hanke saatettiin käynnistää.  
 
Sukuseura järjesti kymmenisen vuotta sitten laajan jäsenhankintakampanjan, jossa 
lähetettiin 2 500 Sormuselle tietoa sukuseurastamme. Tällä kampanjalla saatiin nos-
tettua seuran jäsenmäärä runsaaseen kahteen sataan. Kasvanut jäsenmäärä mah-
dollisti kirjahankkeen suunnittelun ja sen lopullisesta käynnistämisestä päätettiin vuo-
den 2012 vuosikokouksessa.  
 
Kirja saatiin valmiiksi lopulta vajaassa viidessä vuodessa, vaikka jäsenmäärä onkin 
viime vuosina ollut laskussa. Sukuseuran puolesta haluan kiittää kaikkia kirjaan ai-
neistoa toimittaneita, sen valmisteluun osallistuneita ja teitä seuran jäseniä, jotka olet-
te osallistuneet sukukirjan rahoittamiseen. Erityisesti haluan kiittää kirjan toimittajaa 
sukututkija Tuula Kiiskiä, joka on tehnyt hienoa työtä. 
 
Sukukirjan valmistumisen lisäksi tässä jäsentiedotteessa kerrotaan viime elokuussa 
pidetyn vuosikokouksen päätöksistä sekä seuran viimeaikaisesta toiminnasta. Tiedot-
teen mukana postitetaan myös tämän vuoden jäsenmaksulomake. 

Sukuseuran vuosikokous pidettiin Juvalla  

Sormusten sukuseura ry:n vuosikokous pidettiin 20.8.2016 Juvalla Partalan Kunin-
kaankartanossa. Osallistujia kokouksessa oli kaikkiaan 34. Vuosikokouksessa käsi-
teltiin perinteiseen tapaan sukuseuran sääntöjen määräämät asiat.  

Vuosikokouksessa esiteltiin vuosien 2014 ja 2015 tuloslaskelmat ja taseet, kuultiin 
hallituksen toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunnot. Vuosikokous vahvisti 
vuosien 2014 ja 2015 tilinpäätökset ja toimintakertomuksen sekä myönsi vastuuva-
pauden hallituksen jäsenille kyseisiltä vuosilta. 

Kokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuosille 2017 

ja 2018. Toimintasuunnitelmasta voi poimia muutamia keskeisiä asioita: 

 Sormusten sukuseura ry jatkaa Sukuseurojen keskusliiton jäsenenä. 

 Jäsenmaksua korotetaan 3 euroa/vuosi mm. kirjanpitokustannusten vuoksi 

 Sukuseuran www-sivuja päivitetään ja kehitetään niin, että ne ovat sekä tiedotus-

kanava sukuseuran jäsenistölle että tapahtuma-arkisto. 



 Seuraava vuosikokous järjestetään vuonna 2018. Hallitus päättää vuosikokouk-

sen ajankohdan ja paikan alkuvuodesta 2018. 

 lisäjäsenmaksun kerääminen sukukirjaa varten päättyy, koska kirja valmistuu ke-
väällä 2017. 

 
Jäsenmaksuiksi seuraavalle toimintakaudelle päätettiin seuraavasti: 

 

 varsinaisen jäsenen jäsenmaksu on 15 euroa/vuosi 

 ainaisjäsenen jäsenmaksu on 150 euroa 

Vanha hallitus valittiin jatkamaan sukuseurassa. 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). 

Sukukirja valmistui helmikuussa 
 

Sormusten sukukirja on valmistunut. Sen työstäminen on ollut pitkä hanke, joka aloi-
tettiin jo syksyllä 2012. Kirjan on toimittanut sukututkija Tuula Kiiski Joensuusta. Kirja 
on 357-sivuinen kovakantinen teos.  
 
Sukukirjassa on seitsemän Sormusten sukukunnan sukututkimukset eri puolilta Suo-
mea, Pohjois-Karjalasta, Savosta, Keski-Suomesta ja Pirkanmaalta. Kirjassa on 
myös katsaus Pohjois-Karjalan Sormusten 1600-luvun historiaan, kertomuksia Sor-
musten vaiheista ja kohtaloista historian eri aikoina sekä kirjoituksia suvun merkki-
henkilöistä.  
 
Laajoista tutkimuksista huolimatta kirjan kaikkia sukuhaaroja ei pystytty yhdistämään 
toisiinsa. Tämä johtuu mitä ilmeisimmin siitä, että sukuhaarat ovat erkaantuneet niin 
varhaisessa vaiheessa, että noilta ajoilta ei ole säilynyt kirjallisia dokumentteja. 
 
Resurssien rajallisuuden vuoksi sukututkimustietoja on kerätty myös jäsenistön kaut-
ta. Sukukirjaan onkin saatu Sormusten tekemiä ja hyvinkin laajoja sukututkimuksia, 
joiden tietoja on kirjan tekovaiheessa tarkistettu ja täydennetty. 
 
Nykyisten henkilötietolakien ja –asetusten takia sataa vuotta uudemmat tiedot on 
pyydetty suvun jäseniltä perhetietolomakkeilla. Niitä onkin saatu runsaslukuisesti, 
kaikkiaan noin 250 lomaketta.  
 
Saatujen perhetietolomakkeiden henkilöistä valtaosa on pystytty yhdistämään su-
kuun, vaikka osasta näistä tiedoista puuttuukin välistä sukupolvi tai pari. Yleisesti ot-
taen tuoreita väestötietoja on työlästä selvittää, koska ne eivät ole vapaasti saatavis-
sa. 

 
Sukukirja valmistui suunnitellun aikataulun ja sille laaditun kustannusarvion mukai-
sesti. Merkittävä osa sukuseuran jäsenistä on osallistunut viimeisten neljän vuoden 
aikana sukukirjan tekoon 25 euroa / vuosi eli yhteensä sadalla eurolla. Sukukirjan ra-
hoitukseen osallistuneet jäsenet saavat yhden kappaleen kirjasta ilmaiseksi nouta-
malla kirjan. Tilattaessa kirja toimitetaan pääsääntöisesti Matkahuollon välityksellä, 
jolloin toimituskulut ovat noin 10 euroa. 
 
Jos haluaa noutaa kirjan, niin kirjoja on saatavilla sukuseuran hallituksen jäseniltä, 
joilla on myös listaukset kirjaa ennakkoon maksaneista. Sukuseuran toimihenkilöiden 
yhteystiedot löytyvät seuran kotisivuilta www.sormustensukuseura.fi . 

http://www.sormustensukuseura.fi/


 
Jos haluat tilata kirjan, oletko yhteydessä puheenjohtaja Juhani Sormuseen, joka 
huolehtii kirjojen lähettämisestä. 
 
Sukuseura painatti jäsenistönsä määrän lisäksi runsaat sata ylimääräistä kappaletta, 
joita voidaan myydä niistä kiinnostuneille. Henkilöt, jotka eivät ole osallistuneet kirjan 
rahoitukseen, voivat halutessaan ostaa sukukirjan 100 euron hinnalla + toimituskuluil-
la.  
 
Kirjan kustantamiseen osallistuneille jäsenille on pieni lisäetu. He voivat ostaa kirjasta 

yhden lisäkappaleen 25 euron hintaan. Useampia lisäkappaleita ei tässä vaiheessa 

voida myydä, ennen kuin kaikki ennakkoon maksaneet ovat saaneet kirjansa. 

Jäsenasiat 
 
Sukuseuran jäsenmäärä pienentyi 21 jäsenellä vuoden 2016 aikana. Vuoden lopussa 
sukuseuralla oli yhteensä 134 jäsenmaksunsa maksanutta jäsentä. Jonkin verran jä-
senmaksuja jätettiin maksamatta.  
 
Tämän kirjeen liitteenä lähetetään vuoden 2017 jäsenmaksulomake. Varsinaisilta jä-
seniltä laskutetaan tänä vuonna 15 euroa. Jos jäsenmaksu unohtui viime vuonna 
maksamatta, on se lisätty tänä vuonna laskulle. Jäsenmaksu pyydetään maksa-
maan viimeistään 31.5.2017 sukuseuran tilille FI18 5165 4120 0101 70. 
 
Sukuviesti-lehden tilanneet maksavat lisäksi 30 euroa lehden vuosikerrasta. Jäsenet 
voivat tilata Sukuviesti-lehden seuran rahastonhoitaja Jaana Sormusen kautta, jolle 
myös lehden tilauksen mahdollisesta lopettamisesta pyydetään ilmoittamaan. Jaanan 
sähköpostiosoite on jaana.sormunen@dnainternet.net.  
 

Hyvää kesää toivottaen, 

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