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Hyvät sukulaiset!

Rauhallista joulua
ja
onnellista uutta
vuotta
2017!

Sukuseuran kuulumiset
Jormakan sukuseura ry on perustettu 20.2.1988 Karjala-talon Laatokka-kabinetissa
Helsingissä. Kuluva vuosi siis on sukuseuran 29. toimintavuosi. Seuraamme kuuluu tällä
hetkellä 113 ainaisjäsentä ja 27 vuosijäsentä. Jäsenmäärä on ollut viime vuosina
laskusuunnassa. Viime vuona tosin liittyi seuraamme yhdeksän uutta jäsentä. Meidän
pitäisikin saada uusia nuoria jäseniä sukuseuran toiminnan turvaamiseksi.
Vuoden 2015 sukukokous pidettiin Kuokkalan kartanossa Jyväskylässä. Puheenjohtaja Matti
Jormakka kertoi Jormakan suvun alkuperästä. Aiemmin on esitetty erilaisia teorioita ja
tarinoita suvun alkuperästä mm. kasakkasukua, balttikauppiaita, jo ennen 1600-lukua
Sortavalan seudulla asuneita sekä muualta muuttaneita. Geenitutkimuksen perusteella näyttää
melko varmalta, että Jormakat ovat muuttaneet Sortavalan seudulle 1600-luvun puolen välin
jälkeen jostakin päin Savoa.
Riittaliisa Hakulinen ja Juha Hakulinen esittivät alttoviululla ja flyygelillä muutaman
kappaleen.
Arvo Eirola muisteli lapsuus- ja nuoruusaikaansa Sortavalan seudulla.
Leena Varis lausui kaksi runoa.
Lopuksi käytiin Sortavalan matkalla Ilkka Hakulisen esittämin kuvin ja videoin.
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Vuoden 2017 sukukokous
Sukukokoukset on sovittu pidettäväksi Sortavalan pitäjäseuran kesäjuhlien yhteydessä
Jyväskylän seudulla. Ensi vuonna pitäjäseuran kesäjuhlaa ei pidetä, koska 16.-18.6.2017
pidetään valtakunnalliset karjalaiset kesäjuhlat Jyväskylässä. Sukuseuran hallitus päätti, että
Jormakan sukukokous pidetään valtakunnallisten juhlien yhteydessä lauantaina 17.6.2017.
Kokouspaikaksi on varattu Kuokkalan kartano, jossa pidettiin vuoden 2015 sukukokous.
Ymmärtääkseni kokousväki oli tyytyväinen paikkaan. Hallitus päättää ohjelmasta ja
kokouspaikasta maaliskuun kokouksessaan. Toukokuussa kevään sukukirjeessä on
kokouskutsu ja tarkat tiedot sukukokouksesta.
Varmaankin kerron kokouksessa jotakin geeneistä sukututkimuksessa.
Ideoita ja ehdotuksia liittyen kokouksen ohjelmaan ja muuhun sisältöön otan mielelläni
vastaan. Myös hallituksen jäseniin voi olla yhteydessä sukukokouksen tiimoilta.
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, ensi kesänä 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.
Kortit.
Sukuseura teettämistä kolmesta kortista enkelikortit ja kynttiläkortit on myyty loppuun.
Sortavalan kirkkoa kuvaavaa “Suvisunnuntai Sortavalassa” on vielä runsaasti jäljellä ja sitä
voi käyttää tervehdyskorttina ympäri vuoden. Kortteja myydään kuorineen 1€/kpl. Kirjeen
lopussa on korttimalli. Kortteja on saatavana mm. sukukokouksessa.

Sukuluettelo
Sukuluettelo on ajan tasalla niiltä osin kuin tietoja on ilmoitettu sukuseuralle.
Netissä olevaan sukuluetteloon pääsy vaatii aina kirjautumisen käyttäjätunnuksella.
Yhteiskäyttöisellä tunnuksella jormakka salasanana Sortavala pääsee katselemaan tietoja.
Kuitenkin järjestelmään rekisteröityminen mahdollistaa laajempien tietojen näkymisen.
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Sukuseuran talous
Vuoden 2015 tilinpäätös näyttää plussaa 828,95€, johtuen monista uusista ainaisjäsenistä ja
pienistä kuluista. Pankkitilillä on kolmisen tuhatta euroa. Tänä vuonna tehtäneen pikkuisen
plussan puolella oleva tulos. Kulut ovat parin vuoden ajan pienentyneet, koska useat
hallituksen kokoukset on pidetty sähköisinä sekä pankin vaihtaminen pienensi selvästi
pankkimaksuja.
Sukuseuran internet-sivut
Sukuseuramme internet-sivut löytyvät osoitteesta: www.jormakansukuseura.fi
Nettisivuihin liittyviä kehittämisvinkkejä otan mieluusti vastaan. Facebookissa sukuseuralla
on myös sivut, johon kirjoitellaan sukuseuran ajankohtaisia asioita. Jos käytät Facebookia
muutenkin, niin etsipä sieltä Jormakan sukuseura.
Sukukirjeen sähköpostijakelussa on vajaat 70 jäsentä. Niiden jäsenien, jotka käyttävät
sähköpostia muutenkin, kannattaa liittyä sähköpostijakeluun. Se pienentää sukuseuran
kustannuksia ja helpottaa sekä nopeuttaa sukukirjeen jakelua. Koska sukuseuran jäsenistä ¾
on yli kuusikymppisiä, on luonnollista, että kaikki eivät käytä nettiä. Paperikirje kyllä säilyy
jatkossakin.

Matti Jormakka
matti.jormakka@iki.fi
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Sukuseuran kortit:

"Suvisunnuntai Sortavalassa"
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