Jormakan sukuseura ry
Jäsenkirje 1/2017
Matti Jormakka

9.5.2017
Sivu 1 (4)

Hyvät sukulaiset!
Sukuseuran kuulumisia
Sukuseuran jäsenmäärä on ollut pitkän aikaa laskussa ja jäsenten keski-ikä on korkea. Vuonna 2015
kuitenkin sukuseuraan liittyi kymmenkunta uutta jäsentä. Sukukokouksissa ja hallituksessa on monesti
ollut puhetta nuorten aktivoimisesta sukuseuran toimintaan, mutta vaikutusta ei puheilla ja pikku
toimilla ole ollut. Sukuseuran jatkon kannalta on välttämätöntä saada nuorempaa polvea mukaan
toimintaan. Sukukokouksessa tästä puhutaan toimintasuunnitelman käsittelyn yhteydessä.
Sukuseuran hallitukseen pitää saada uusia jäseniä, sillä usea nykyinen jäsen on ilmoittanut mielellään
luopuvansa hallituksesta. Hallituksesta kiinnostuneita pyydän ottamaan yhteyttä minuun. Minulle myös
voi antaa vihjeitä mahdollisista hallitusehdokkaista.
Vuoden 2011 sukukokouksessa kerroin geenitesteistä sukututkimuksessa. Näistä kerron lisää nyt
sukukokouksessa.
Sukuseuran toimintakertomus ja tilinpäätös 2016
Sukuseuran toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2016 on valmistunut. Sukuseurassa oli vuoden
lopussa 112 ainaisjäsentä ja 26 vuosijäsentä. Sukuseuran talous on tasapainossa ja sitä on hoidettu
vuosikokouksessa sovittujen periaatteiden mukaisesti. Vuoden 2016 tulos on plussalla 211,79€.
Hallitus hyväksyi kirjanpidon ja lähetti sen toiminnantarkastajille, joilta saatiin puoltava lausunto.
Tarkemmat tiedot vuosien 2015 ja 2016 tilinpäätöksistä annetaan sukukokouksessa.
Kesän sukukokous
Kesän 2017 sukukokous on viidestoista Jormakan sukuseuran sukukokous ja se pidetään lauantaina
17.6.2017 Kuokkalan Kartanossa Jyväskylässä, osoite Hämeenpohjantie 50. Kokouksen ohjelma ja
muut yksityiskohdat ovat liitteessä.
Sukuseuran sääntöjen mukaan vuosikokouksessa jäsenet käyttävät valtaansa mm. vahvistamalla
toimielinten toiminnan, myöntämällä vastuuvapauden vastuuvelvollisille, valitsemalla toimielinten
jäsenet sekä hyväksymällä toimintasuunnitelman tuleville vuosille.
Sukukokouksessa mm. valitaan hallituksen jäsenet seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi.
Nykyiset hallituksen jäsenet ovat: Puheenjohtaja Matti Jormakka Jyväskylästä,
varapuheenjohtaja Juha Hakulinen Oulusta, Liisa Eirola Helsingistä, Anu Jormakka
Suonenjoelta, Tuula Jormakka Jyväskylästä ja Seppo Suhonen Visuvedeltä. Voi olla, että
jotkut nykyisen hallituksen jäsenistä eivät ole jatkossa käytettävissä. Puheenjohtajakin
voitaisiin vaihtaa, kesällä näet tulee minulla 14 vuotta täyteen tässä tehtävässä. Enintään
yhden kauden olen enää käytettävissä. Halukkaat voivat olla yhteydessä minuun. Ehdotuksia
ja vinkkejä mahdollisista uusista hallituksen jäsenistä otan vastaan mielelläni.
Lounas + kahvit + tilavuokra maksaa 30€ / henkilö. Maksu pyydetään maksamaan mieluiten etukäteen
sukuseuran tilille FI71 5278 5020 0031 44 (tilinumero muuttunut). Maksun voi suorittaa käteisellä
sukukokouksessakin. Kokousjärjestelyjen vuoksi ilmoittautuminen etukäteen on välttämätöntä
(viimeistään 1.6.2017). Tarkemmat ohjeet ilmoittautumisesta löytyvät sukukokousohjelmasta.
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Suvisunnuntai Sortavalassa- kortteja on runsaasti jäljellä. Kortteja myydään kokouspaikalla 1 €/kpl.

Hyvää kesän alkua kaikille!
Tapaamisiin sukukokouksessa!
Puheenjohtaja

Matti Jormakka
Liite: Sukukokouksen asialista ja ohjelma sekä ilmoittautumisohjeet
Jyväskylän kartta, johon on merkitty Kuokkalan Kartano
PS.

Vuosijäsenet saavat jäsenmaksulappunsa tämän kirjeen yhteydessä. Helpoin tapa säilyttää
sukuseuran jäsenyys vaivatta on ainaisjäsenmaksun maksaminen.
Tiedoksi kaikille sähköpostin aktiivisille käyttäjille: sukukirjeen saa nopeimmin sähköpostin
kautta. Lisäksi se on sukuseuralle halvin tapa (ilmainen) sekä säästää puheenjohtajalta kuorien ja
kirjeiden tulostamisen sekä postimerkkien nuolemisen. Sähköpostin käyttäjät ilmoittakaa
sähköpostiosoitteenne osoitteeseen matti.jormakka@iki.fi
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Sukukokouksen ja - juhlan ohjelma
Lauantai 17.6.2017
10.00 – 10.45 Kokoontuminen Kuokkalan Kartanolla, Hämeenpohjantie 50
10.45

Avaussanat

Matti Jormakka

11.00 – 11.45 Matti Jormakka: Jormakan suvun juuret, geenitestit sukututkimuksessa
11.45 – 12.00 Kuokkalan Kartano
12.00 – 13.15 Lounas (keitto, salaatti, kahvi)
13.15

Sukukokous
Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Varsinainen sukukokous, asioina mm.
- jäsenmaksun määrä
- tilinpäätösten vahvistaminen
- toimintasuunnitelma ja talousarvio vuosille 2018 -2019
- hallituksen jäsenten valinta
Karjalaisten laulu

n.14.30

Kahvi

-17.00

Musiikkia
Muisteluita
Laulua, soittoa
Seurustelua
Korttien myyntiä
Tilaisuus päättyy

Musiikkia esittävät:
Juha Hakulinen, laulu
Riittaliisa Hakulinen, piano

Valtakunnalliset Karjalaiset kesäjuhlat pidetään Jyväskylässä 16.-18.6.2017. Lisätietoja kesäjuhlista
löytynee Karjala-lehdestä ja valtakunnallisista sanomalehdistä lähempänä juhlien ajankohtaa. Myös
Karjalan liiton nettisivuilta löytyy tietoa kesäjuhlista, www.karjalanliitto.fi
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Hinnat ja ilmoittautuminen
Jormakan sukukokouksen osallistumismaksu 30 €/hlö (lounas + kahvit + tilavuokra) maksetaan
mieluiten etukäteen sukuseuran tilille FI71 5278 5020 0031 44 (huom. tilinumero muuttunut)
(alle 5 vuotiaat ilmaiseksi ja 5-12 vuotiaat puoleen hintaan). Maksun voi toki suorittaa myös
paikan päällä käteisellä. Mahdollisista ruoka-allergioista pyydetään ilmoittamaan
ilmoittautumisen yhteydessä.
Kokousjärjestelyjen vuoksi ilmoittautuminen etukäteen on välttämätöntä.
Ilmoittautumiset viimeistään 1.6.2017 puheenjohtaja Matti Jormakalle puh. 040-356 0703 tai
kirjeitse Matti Jormakalle sivun alalaidassa olevaan osoitteeseen. Ilmoittautuminen käy myös
sähköpostilla osoitteeseen matti.jormakka@iki.fi tai tekstiviestillä yllämainittuun numeroon.

AJO-OHJE Kuokkalan Kartanoon
Tampereen tai Oulun suunnasta tullessasi, aja Jyväskylästä moottoritietä suuntana Lahti/Kuopio.
Huomaa kääntyä pois moottoritieltä ensimmäisessä liittymässä (oikealla suuri turvevoimala). Käänny
oikealle Kuokkalaan. Aja Viherlandian ohi ja joen yli liikenneympyrään ja poistu liikenneympyrästä
toisesta liittymästä. Kuokkalan Kartano on heti liikenneympyrän jälkeen vasemmalla.
4-tietä tullessasi (Lahdesta, Kuopiosta, Heinolasta tai Mikkelistä) käänny Vaajakoskella Jyväskylään
vievälle moottoritielle. Käänny ensimmäisessä liittymässä pois moottoritieltä ja liikenneympyrästä ulos
ensimmäisestä liittymästä. Heti kohta käänny oikealle Kuokkalaan, ajat moottoritien yli. Aja
Viherlandian ohi ja joen yli liikenneympyrään ja poistu liikenneympyrästä toisesta liittymästä.
Kuokkalan Kartano on heti liikenneympyrän jälkeen vasemmalla.
Kuokkalan Kartano
Kuokkalan Kartano on todella hieno kokouspaikka. Vuonna 1904 rakennettu kartano on entisöity
entiseen loistoonsa. Kartanon saleissa on esillä Kauko Sorjosen säätiön taidekokoelmasta noin sata
maalausta ja veistosta, jotka ovat pääosin 1800-luvun loppupuolen ja 1900-luvun alun kotimaisten
mestareiden töitä. Mukana on mm. Fredrik ja Nina Ahlstedtin, Hannes Autereen, Carl Bengtsin, Alvar
Cawénin, Akseli Gallen-Kallelan, Joonas Heiskan ja Urho Lehtisen töitä. Lisäietoja Kuokkalan
Kartanosta löytyy osoitteesta www.kuokkalankartano.fi
Kuulemme myös lyhyen esittelyn Kuokkalan Kartanosta.
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