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    Jäsentiedote 2021 

    
 
 
 
Hyvät sukuseuran jäsenet, 

 
tämä on Sormusten sukuseura ry:n vuoden 2021 jäsentiedote, joka sisältää myös 
kutsun vuosikokoukseen. 
 
Tänä vuonna sukuseuramme saavuttaa 20 vuoden merkkipaalun. Nyt on hyvä hetki 
muistella, mitä olemme sukuseurassa saaneet aikaan tähän mennessä. 
 
Alkuvaiheessa sukuseurassa keskityttiin seuran toiminnan liikkeelle laittamiseen ja 
sukuseurasta kiinnostuneiden jäsenten hankintaan. Sukututkimusta oli jo tehty ennen 
seuran perustamista, mutta seura tarjosi hyvän alustan näiden eri tahoilla tehtyjen 
tutkimusten yhdistämiseen. Seurassa piirissä oli useita innokkaita sukututkijoita, jotka 
olivat kartoittaneet omien sukuhaarojensa historiaa hyvinkin pitkälle. Näistä tutkimus-
tiedoista muodostui kuva, että Sormusten suvun perustana oli kolme keskeistä suku-
haaraa Nurmeksen, Tohmajärven ja Juvan Sormuset. 
 
Sukuseura on järjestänyt historiansa aikana toistakymmentä vuosikokousta tai suku-
tapahtumaa eri paikkakunnilla. Nämä tapahtumat ovat tarjonneet virallisten asioiden 
ohella tilaisuuksia tavata muita sukuseuran jäseniä eri puolilta Suomea ja jopa ulko-
mailta. 
 
Sukuseuralle perustettiin jo alkutaipaleella www-sivut, joissa on perustietoa Sormus-
ten suvusta kaikille kiinnostuneille. 
 
Runsas kymmenen vuotta sitten alettiin suunnitella Sormusten sukukirjan tekemistä, 
johon koottaisiin kaikki tiedossa oleva historiatieto. Hanke osoittautui saatujen tar-
jousten perusteella melko arvokkaaksi ja sen toteuttamista mietittiin jonkin aikaa.  
 
Seurassa päätettiin käynnistää laaja jäsenkampanja, jotta saataisiin seuralle katta-
vampi jäsenpohja. Tässä onnistuttiin ja seuran jäsenmäärä saatiin kaksinkertaistet-
tua, joka osaltaan mahdollisti taloudellisesti sukukirjan toteuttamisprojektin.  
 
Kirjan toimittajaksi valittiin sukututkija Tuula Kiiski. Sukukirjaan kerättiin kaikki avoi-
mista lähteistä saatavilla oleva historiatieto ja jäsenten toimittamaa tietoa viimeisten 
100 vuoden ajalta. Sormusten sukukirjassa on seitsemän sukukunnan sukututkimuk-
set eri puolilta Suomea, Pohjois-Karjalasta, Savosta, Keski-Suomesta ja Pirkan-
maalta. Sukukirja valmistui vuonna 2017 ja siitä syntyi peräti 357-sivuinen teos. 
 
Pari vuotta sitten sukuseuran hallitus päätti jatkaa Sormusten sukututkimusta DNA-
testausten avulla. Tehtyjen DNA-testien perusteella kaikki pääsukuhaarat Nurmeksen 
Sormuset, Tohmajärven Sormuset ja Juvan Sormuset osoittautuivat olevan samaa 
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Sormusten sukua ja niillä on yhteinen esi-isä varhaisemmassa historiassa. Tämä oli 
ennakoitu tulos, mutta DNA-testeillä saimme sen varmistettua.  
 
Tämän innoittamana sukuseuran hallitus päätti jatkaa Sormusten varhaisemman his-
torian tutkimista 1500- ja 1600-luvulle. Siltä ajalta ei löydy kovin paljon kirjallista doku-
mentaatiota, mutta muita keinoja löytyy. Yhdistelemällä erilaista tietoa maa- ja verore-
kistereistä, DNA-tutkimusten antamia geneettisiä tietoja ja muiden Itä-Suomen suku-
jen sukututkimusten tietoja, pystytään avaamaan lisää Sormusten suvun varhaishis-
toriaa ja silloisia asuinpaikkoja.  

 
Monenlaisia asioita on siis tehty sukuseuran kahdenkymmenen toimintavuoden ai-
kana. Kiitos siitä kuuluu innokkaille seuran jäsenille ja luottamustehtäviin osallistu-
neille. Jäsenistön määrä on vakiintunut viime vuosina 130 - 150 jäsenen tasolle ja 
seuran toiminta on vakaalla pohjalla. Tämä ei ole kuitenkaan itsestään pysyvä ti-
lanne, vaan elinvoiman säilyttämiseksi tarvitaan myös uusia jäseniä. Samalla kannus-
tan seuran jäseniä tulemaan mukaan hallitustehtäviin. Halukkaille aina löytyy sopivia 
tehtäviä seuramme kehittämisessä. 
 

Sukuseuran vuosikokous järjestetään 28.8.2021 Joensuussa 
 
Viime vuodeksi suunniteltu Sormusten sukuseuran vuosikokous jouduttiin siirtämään 
vuodelle 2021 koronavirusepidemiaan liittyvien kokoontumisrajoitusten vuoksi. Suku-
seuran hallitus on päättänyt järjestää sukuseuran sääntömääräisen vuosikokouksen 
lauantaina 28.8.2021 klo 12:15 Taito Gallerian kokoustilassa Joensuussa.  

 
Tällä hetkellä kokoontumisrajoitukset sallivat vuosikokouksen järjestämisen. Ko-
ronarokotusten eteneminen toivottavasti edelleen pienentää tautitapausten esiinty-
mistä lähikuukausina. Vuosikokouksessa huolehditaan riittävistä turvaväleistä, käsi-
hygieniasta ja muista edellytyksistä, jotta kaikkien on turvallista osallistua kokouk-
seen. 
 
Vuosikokouksessa käsitellään sukuseuran sääntöjen 9 §:n mukaiset asiat. Vuosiko-
kouksen ohjelma ja esityslista ovat oheisena.  
 
Vuosikokous järjestetään Taito Gallerian kokoustilassa, Koskikatu 1, 80100 Joensuu. 
Sukuseura tarjoaa kokouskahvit vuosikokoukseen osallistujille kokoustilassa. 
 
Vuosikokouksen ohjelma: 
- klo 12:00 ilmoittautuminen ja tulokahvit 
- klo 12:15 Vuosikokous 
- klo 13:15 Katsaus Sormusten varhaishistorian tutkimukseen,  

Juhani Sormunen 
 

Vuosikokouksessa on myytävänä sukuseuran pinssejä ja sukukirjoja. Sukuseuran 
vaakunoita on myös saatavilla (10 euroa), mutta ne pitää tilata viimeistään kaksi viik-
koa ennen kokousta Juhani Sormuselta (yhteystiedot alla).  

Ennakkoilmoittautuminen vuosikokoukseen on välttämätön tilajärjestelyjen vuoksi. 
Ilmoittaudu vuosikokoukseen viimeistään 13.8.2021 mennessä: 
- sähköpostilla ari.sormunen@dnainternet.net  
- puhelimitse 040 - 1457 699 
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Sukukirjoja edelleen saatavana 
  
Sormusten sukukirja valmistui vuonna 2017. Kirjan toimitti sukututkija Tuula Kiiski Jo-
ensuusta. Kirja on 357-sivuinen kovakantinen teos. Kirjoja on edelleen saatavana pu-
heenjohtaja Juhani Sormusen kautta. 

 
Sukuseuran jäsenmaksua ei laskuteta tänä vuonna 
 

Sukuseuralla ei ole vuosikokouksen päättämää jäsenmaksua vuodelle 2021. Tämän 
vuoksi jäsentiedotteen mukana ei lähetetä jäsenmaksun tilisiirtolomaketta. 

Sukuseuran hallitus esittää vuosikokoukselle, että vuodelta 2021 ei laskutettaisi suku-
seuran jäsenmaksua, vaan se huomioitaisiin vuosien 2022 ja 2023 jäsenmaksua 
määritettäessä.  

Sukuviesti paperilehden tilanneilta laskutetaan 30 euroa lehden vuosikerrasta ja Su-
kuviestin digiversiona tilanneilta laskutetaan 15 euroa lehden vuosikerrasta. Jäsenet 
voivat tilata Sukuviesti-lehden seuran rahastonhoitaja Jaana Sormusen kautta, jolle 
myös lehden tilauksen mahdollisesta lopettamisesta tai osoitteen muutoksista pyyde-
tään ilmoittamaan. Jaanan sähköpostiosoite on jaana.sormunen@dnainternet.net. 

 

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

 
 
  
 
 Vuosikokouksen esityslista on sivulla 4. 
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SORMUSTEN SUKUSEURA RY  ESITYSLISTA 
 
 
 
 
 
VUOSIKOKOUS JOENSUUSSA 28.8.2021 
   
 
 
Aika: Lauantai 28.8.2021 klo 12:15 
 
Paikka: Taito Gallerian kokoustila, Koskikatu 1, 80100 Joensuu 
 
 
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 toiminnantarkastajien lausunnot vuosi-

kokousten väliseltä ajalta 

 
6. Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 

 
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksu seuraa-

valle 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 


