Jäsentiedote 2019

Mukavaa kevättä,
tämä on Sormusten sukuseura ry:n vuoden 2019 jäsentiedote.
Sukuseuran vuosikokous pidettiin 4.8.2018 Lomakeskus Huhmarissa Polvijärvellä.
Osallistujia kokouksessa oli kaikkiaan 18. Vuosikokouksessa käsiteltiin sukuseuran
sääntöjen määräämät asiat.
Vuosikokous vahvisti vuosien 2016 ja 2017 tilinpäätökset ja toimintakertomuksen
sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille kyseisiltä vuosilta.
Kokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuosille 2019
ja 2020. Jäsenmaksua päätettiin alentaa seuran hyvän taloudellisen tilanteen vuoksi.
Jäsenmaksut seuraavalle toimintakaudelle päätettiin seuraavasti:
 varsinaisen jäsenen jäsenmaksu on 10 euroa/vuosi
 uuden ainaisjäsenen jäsenmaksu on 100 euroa (kertamaksu)
Sukuseura jatkaa Sukuseurojen keskusliiton jäsenenä. Seuraava vuosikokous järjestetään vuonna 2020. Hallitus päättää vuosikokouksen ajankohdan ja paikan alkuvuodesta 2020 ja siitä tiedotetaan jäsentiedotteessa.
Uudelle toimikaudelle hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Juhani Sormunen (Joensuu), varapuheenjohtajaksi Pauli Sormunen (Tohmajärvi) ja hallituksen jäseniksi Esa
Sormunen (Polvijärvi), Ari Sormunen (Kuopio), Reino Sormunen (Nurmes) ja Veijo
Sormunen (Kitee).
Vuosikokouksen jälkeen filosofian tohtori Esa Sormunen esitelmöi Polvijärven tapahtumista Suomen itsenäistymisen ja sisällissodan aikaan vuosina 1917 - 1918.
Sukututkimustoiminta
Aiemmin tehdyissä sukututkimuksissa ei ole löydetty kirkonkirjoja tai muita dokumentteja, joilla olisi voitu kytkeä Nurmeksen, Tohmajärven ja Juvan sukuhaarat varmuudella toisiinsa. On todennäköistä, että näillä sukuhaaroilla on yhteinen kantaisä,
mutta sukuhaarojen erkaantuminen on tapahtunut aikana, jolta ei ole asiakirjoja.

Sukulaisuussuhteet voidaan nykyisin helposti varmistaa tekemällä DNA-testit eri sukuhaarojen jäsenistä ja vertailemalla niitä toisiinsa. DNA-testien hinnat ovat alentuneet viime vuosina ja niitä käytetään sukututkimustoiminnassa yleisesti.
Sukuseuran hallitus on päättänyt jatkaa Sormusten sukututkimusta teettämällä DNAtestit kolmesta pääsukuhaarasta. Niiden tulosten perusteella pystytään varmistamaan
sukulaisuus ja saamaan myös lisätietoa Sormusten varhaisista asuinalueista. Tuloksista kerrotaan sukuseuran seuraavassa vuosikokouksessa.
Sukukirjoja vielä saatavana
Sormusten sukukirja valmistui vuonna 2017. Kirjan toimitti sukututkija Tuula Kiiski Joensuusta. Kirja on 357-sivuinen kovakantinen teos. Kirjoja on edelleen saatavana.
Sukukirjassa on seitsemän Sormusten sukukunnan sukututkimukset eri puolilta Suomea, Pohjois-Karjalasta, Savosta, Keski-Suomesta ja Pirkanmaalta. Kirjassa on
myös katsaus Pohjois-Karjalan Sormusten 1600-luvun historiaan, kertomuksia Sormusten vaiheista ja kohtaloista historian eri aikoina sekä kirjoituksia suvun merkkihenkilöistä.
Sukukirjan rahoitukseen kirjaprojektin aikana osallistuneet jäsenet saavat yhden kappaleen kirjasta ilmaiseksi noutamalla tai tilaamalla kirjan seuran puheenjohtajalta.
Henkilöt, jotka eivät ole osallistuneet kirjan rahoitukseen, voivat halutessaan ostaa
sukukirjan 100 euron hinnalla + toimituskuluilla. Kirjaa tilattaessa pyydetään olemaan
yhteydessä puheenjohtaja Juhani Sormuseen, jonka kautta etätoimitukset hoidetaan.
Sukuseuran jäsenmaksu
Tämän kirjeen mukana lähetetään tilisiirtolomake jäsenmaksun maksamiseksi. Jäsenmaksu on 10 euroa vuodelle 2019. Niille, joilta vuoden 2018 jäsenmaksu jäi maksamatta, on myös se lisätty laskulle.
Sukuviesti-lehden tilanneilta laskutetaan lisäksi 30 euroa lehden vuosikerrasta. Jäsenet voivat tilata Sukuviesti-lehden seuran rahastonhoitaja Jaana Sormusen kautta,
jolle myös lehden tilauksen mahdollisesta lopettamisesta tai osoitteen muutoksista
pyydetään ilmoittamaan. Jaanan sähköpostiosoite on jaana.sormunen@dnainternet.net.
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