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Hyvät sukuseuran jäsenet, 

 
tämä on Sormusten sukuseura ry:n vuoden 2020 jäsentiedote. 
 
Vuosi 2020 on ollut täysin poikkeuksellinen niin Suomessa kuin koko maailmassakin 
koronaviruksen leviämisen vuoksi. Kiinassa puhjennut epidemia laajeni kevään ai-
kana ympäri maapallon. Yhteiskuntamme toimintaa on jouduttu rajoittamaan monilla 
eri tavoilla epidemian pitämiseksi jonkinlaisessa hallinnassa. Elämänpiiri on melkoi-
sesti pienentynyt. Onneksi nämä toimet ovat purreet ja pahimmalta on vältytty. 
 
Tämä jäsentiedotekin tulee koronan takia tavanomaista myöhemmin. Olemme odot-
taneet kokoontumisrajoitusten poistamista, jotta pystyisimme päättämään, milloin olisi 
mahdollista järjestää tämän vuoden sukuseuran vuosikokous. Kokouskutsuhan on 
perinteisesti lähetetty tämän jäsentiedotteen yhteydessä.  
 
Sukuseuran jäsenistöstä merkittävä osa on yli 70-vuotiaita, joiden osalta kokoontu-
misrajoitukset ovat edelleen voimassa. Valtioneuvosto ilmoitti toukokuussa, että 70 
vuotta täyttäneiden kokoontumista koskevan rajoituksen poistamista ei ole otettu har-
kittavaksi toistaiseksi.  
 
Yhdistyslaki lähtee jäsenten tasa-arvoisesta kohtelusta ja yhdenmukaisesta vaikutta-
mismahdollisuudesta yhdistyksen toimintaan. Jäsenen vaikuttamismahdollisuus to-
teutuu yhdistyksen kokouksessa. Valtioneuvoston antamat määräykset ja suositukset 
rajaavat jäsenten toimintamahdollisuuksia yhdistyksen kokouksessa tällä hetkellä. 
Näistä syistä on täysin perusteltua siirtää force majeure-tyyppisen esteen perusteella 
yhdistyksen kokousta pidettäväksi myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Sukuseu-
rojen keskusliitto on myös suositellut yhdistyskokousten lykkäämistä. 
 
Näillä perusteilla ja jäsentensä terveyden turvaamiseksi sukuseuran hallitus päätti ly-
kätä Sormusten sukuseuran vuosikokouksen 2020 pitämistä vuoteen 2021. Nykyinen 
hallitus ja muut toimihenkilöt jatkavat tehtävissään normaalisti siihen saakka, kun su-
kuseuran vuosikokous pidetään ja uudet henkilövalinnat tehdään. Vuosikokouksen 
ajankohdasta ja kokouspaikasta tiedotetaan vuoden 2021 jäsentiedotteessa.  

 
 

Sukututkimustoiminta 
 
Sukuseuran hallitus päätti viime vuonna jatkaa Sormusten sukututkimusta teettämällä 
DNA-testit kolmesta pääsukuhaarasta. Jokaisen kolmen sukuhaaran yhdeltä jäse-
neltä otettiin DNA-näyte, joka lähettiin analysoitavaksi Yhdysvaltoihin. Tehtyjen DNA-



 
testien perusteella kaikki pääsukuhaarat - Nurmeksen Sormuset, Tohmajärven Sor-
muset ja Juvan Sormuset - osoittautuivat olevan samaa Sormusten sukua ja niillä on 
siten yhteinen esi-isä varhaisemmassa historiassa. 

Tämä oli toki ennakoitu tulos, mutta nyt olemme saaneet sen varmistettua. Tämän 
innoittamana sukuseuran hallitus päätti jatkaa Sormusten varhaisemman historian 
tutkimista 1500- ja 1600-luvulle. Siltä ajalta ei löydy kovin paljon kirjallista dokumen-
taatiota, mutta muita tutkimuskeinoja löytyy. Yhdistelemällä erilaista tietoa maa- ja 
verorekistereistä, DNA-tutkimusten antamia geneettisiä tietoja ja muiden Itä-Suomen 
sukujen sukututkimusten tietoja, pystytään avaamaan lisää Sormusten suvun var-
haishistoriaa ja silloisia asuinpaikkoja.  
 
Tähän liittyvä tutkimustyö tilattiin sukututkija Ari Kolehmaiselta, jolla on oma yritys 
Suku- ja historiapalvelu Menneen Jäljet. Hän on tehnyt useita sukututkimuksia ja 
myös DNA-sukututkimuksia. Nyt tilattu tutkimus valmistuu vuonna 2021 ja sen tulok-
sena saamme lisää tietoa Sormusten suvun varhaishistoriasta. Tarkoituksena on esi-
tellä tutkimuksen tuloksia sukuseuran vuoden 2021 vuosikokouksessa. 
 

Sukukirjoja vielä saatavana 
  
Sormusten sukukirja valmistui vuonna 2017. Kirjan toimitti sukututkija Tuula Kiiski Jo-
ensuusta. Kirja on 357-sivuinen kovakantinen teos. Kirjoja on edelleen saatavana pu-
heenjohtajalta.  
 
Sukukirjan rahoitukseen kirjaprojektin aikana osallistuneet jäsenet saavat yhden kap-
paleen 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. Jä-
senmaksu on 10 euroa vuodelle 2020. Niille, joilta vuoden 2019 jäsenmaksu jäi mak-
samatta, on myös se lisätty laskulle. 
 
Sukuviesti-lehden tilanneilta laskutetaan lisäksi 30 euroa lehden vuosikerrasta. Jäse-
net 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@dnainter-
net.net. 
 
 
 
Juhani Sormunen 
Puheenjohtaja 
 
Koulukatu 12 E 32 
80110 JOENSUU 
 
puhelin 0400 292 969 
juhani.sormunen@kolumbus.fi 
 

 
 
  


