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Hyvät sukulaiset!
Sukuseuran kuulumisia
Sukuseuran jäsenmäärä on ollut pitkän aikaa laskussa ja jäsenten keski-ikä on korkea. Sukuseuran
jatkon kannalta on välttämätöntä saada nuorempaa polvea mukaan toimintaan. Sukukokouksessa tästä
puhutaan toimintasuunnitelman käsittelyn yhteydessä.
Sukukirjoista ollaan ottamassa lisäpainoksia. Vuonna 1997 julkaistu Jormakan suku ja vuonna 2005
julkaistu Jormakan suku II painetaan alkuperäisen sisältöisenä. Nyt kirjat ovat pehmeäkantisia. Vielä
ehtii tehdä tilauksia kirjoista. Kirjat lähtevät painoon 10.6 alkavalla viikolla. Kirjojen hinta on 30€
kappaleelta + mahdolliset toimituskulut.
Sukuseuran hallitukseen pitää saada uusia jäseniä, sillä kaikki nykyiset jäsenet eivät ole käytettävissä.
Hallituksesta kiinnostuneita pyydän ottamaan yhteyttä minuun. Minulle myös voi antaa vihjeitä
mahdollisista hallitusehdokkaista.
Sukuseuran toimintakertomus ja tilinpäätös 2018
Sukuseuran toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2018 on valmistunut. Sukuseurassa oli vuoden
lopussa 113 ainaisjäsentä ja 23 vuosijäsentä. Sukuseuran talous on tasapainossa ja sitä on hoidettu
vuosikokouksessa sovittujen periaatteiden mukaisesti. Vuoden 2018 tulos on plussalla 169,32€.
Hallitus hyväksyi kirjanpidon ja lähetti sen toiminnantarkastajille, joilta saatiin puoltava lausunto.
Tarkemmat tiedot vuosien 2017 ja 2018 tilinpäätöksistä annetaan sukukokouksessa.
Kesän sukukokous
Kesän 2019 sukukokous on kuudestoista Jormakan sukuseuran sukukokous ja se pidetään lauantaina
27.7.2019 Jyväskylän kristillisellä opistolla Jyväskylässä, osoite Sulkulantie 28 40520 Jyväskylä.
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, Riittaliisa Hakulinen Helsingistä, Martti Jormakka
Haukivuorelta, Anne Nousiainen Jyväskylästä ja Seppo Suhonen Visuvedeltä. Voi olla, että
jotkut nykyisen hallituksen jäsenistä eivät ole jatkossa käytettävissä. Halukkaat voivat olla yhteydessä
minuun. Ehdotuksia ja vinkkejä mahdollisista uusista hallituksen jäsenistä otan vastaan mielelläni.
Lounas + kahvit + tilavuokra maksaa 30€ / henkilö. Maksun voi maksaa etukäteen sukuseuran tilille
FI71 5278 5020 0031 44 viitteellä 1054. Maksun voi myös suorittaa käteisellä sukukokouksessakin.
Kokousjärjestelyjen vuoksi ilmoittautuminen etukäteen on välttämätöntä (viimeistään
10.7.2019). Tarkemmat ohjeet ilmoittautumisesta löytyvät sukukokousohjelmasta.
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Sukuseuran kortit

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 Jyväskylän kristillinen opisto.
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

Suvisunnuntai Sortavalassa
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Sukukokouksen ja - juhlan ohjelma
Lauantai 27.7.2019
10.15 – 10.30 Kokoontuminen Jyväskylän kristillisellä opistolla, Sulkulantie 28 Jyväskylä
10.30

Aamukahvi

10.45

Avaussanat

Matti Jormakka

11.00 – 11.45 Taimo Tokkari Sortavalan pitäjäseurasta: Sortavala / Sortavalan seutu
11.45 – 12.00 Sulkulan kartano
12.00 – 13.15 Lounas noutopöydästä
13.15

Sukukokous
Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Varsinainen sukukokous, asioina mm.
- jäsenmaksun määrä
- tilinpäätösten vahvistaminen
- toimintasuunnitelma ja talousarvio vuosille 2020 - 2021
- hallituksen jäsenten valinta
Karjalaisten laulu

n.14.30

-17.00

Kahvi
Matti Jormakka: Jormakan suvun vaiheita kautta aikain
Musiikkia
Muisteluita
Laulua, soittoa
Seurustelua
Korttien myyntiä
Tilaisuus päättyy

Musiikkia esittävät:
Riittaliisa Hakulinen, alttoviulu
Juha Hakulinen, piano
Matti Jormakka, kantele
Runoja lausuu Leena Varis
Sortavalan pitäjäseuran kesäjuhla pidetään sunnuntaina 28.7.2019 myös Jyväskylän kristillisellä
opistolla. Ohjelmassa ainakin Martti I Jaatisen esitelmä.
Kristillisellä opistolla on tarjolla edullista majoitusta. Puh. 014 - 334 8000
Sähköposti: toimisto@jko.fi
Ristikiventie 23
FIN-40520 Jyväskylä

puh 040-356 0703

matti.jormakka@iki.fi
www.jormakansukuseura.fi

Jormakan sukuseura ry

29.5.2019
Sivu 4 (4)

Jäsenkirje 1/2019
Matti Jormakka

Hinnat ja ilmoittautuminen
Jormakan sukukokouksen osallistumismaksu 30 €/hlö (lounas + kahvit + tilavuokra), jonka voi
maksaa etukäteen sukuseuran tilille FI71 5278 5020 0031 44 viitteellä 1054 (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 10.7.2019 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 Jyväskylän kristilliselle opistolle
Tampereen tai Oulun suunnasta tullessasi älä käänny keskustaan, käänny rantaväylältä keskustan
kohdalta Kuokkalan suuntaan. Aja suoraan kahden seuraavan liikenneympyrän läpi. Korkeiden
puukerrostalojen kohdalta käännytään loivasti vasemmalle. Seuraavan liikenneympyrän jälkeen
vasemmalla onkin Jyväskylän kristillinen opisto.
Lahdesta, Kuopiosta, Heinolasta tai Mikkelistä tullessasi 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 ensimmäisestä liittymästä.
Jyväskylän kristillinen opisto on n. kilometrin päässä juuri ennen seuraavaa liikenneympyrää.
Pihassa on runsaasti parkkipaikkoja.

Jyväskylän kristillinen opisto sijaitsee vanhan Sulkulan kartanon mailla.
Lisätietoja Jyväskylän kristillisestä opistosta löytyy osoitteesta www.jko.fi. Mahdollisesti kuulemme
myös lyhyen esittelyn paikasta.
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