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Hyvät sukulaiset!

Rauhallista joulua
ja
onnellista uutta
vuotta
2018!

Sukuseuran kuulumiset
Kuluva vuosi on sukuseuran 30. toimintavuosi. Ensi helmikuussa tulee kuluneeksi 30 vuotta
sukuseuran perustamisesta. Seuraamme kuuluu tällä hetkellä 114 ainaisjäsentä ja 24
vuosijäsentä. Lisäksi on kolme ainaisjäsentä, joiden jäsenkirjeet tai sähköposti ovat
palautuneet. Jäsenmäärä on ollut viime vuosina laskusuunnassa. Vuonna 2015 tosin liittyi
seuraamme yhdeksän uutta jäsentä. Tänä vuonna on myös tullut muutamia uusia jäseniä.
Meidän pitäisi saada toimintaan nuoria jäseniä sukuseuran toiminnan turvaamiseksi.
Osallistuin lokakuussa Vantaalla Kuulutko sukuuni – tapahtumaan. Aika monena syksynä
olen osallistunut ko. tapahtumaan jo aiemmin.
Kävin kuuntelemassa luennot:
- sotilaskantakortit
- kuinka aloitan sukututkimuksen
- sukuseura toimivaksi
Tieto sotilaskantakorteista olikin minulle uutta tietoa. Sotilaskantakortit ovat olleet käytössä
suurin piirtein itsenäisyyden alkuajoista lähtien. Niihin on merkitty mm. asevelvollisuusajan
tietoja, sota-ajan tapahtumia yms. Tiedot löytyvät Kansallisarkistosta ja niitä voi tilata
Kansallisarkiston Astia verkkopalvelusta: https://astia.narc.fi/astiaUi/
Aion tilata ainakin isäni sotilaskantakortin, ehkä omanikin.
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Vuoden 2017 sukukokous
Lauantaina 17.6.2017 pidettiin Jormakan sukuseuran 15. sukukokous Kuokkalan kartanossa
Jyväskylässä. Ajankohta valittiin, koska Jyväskylässä pidettiin samaan aikaan
valtakunnalliset karjalaisten kesäjuhlat. Kuokkalan kartano on todella hieno ja arvokas
kokouspaikka. Paikalla oli 23 henkilöä. Tilaisuudessa kuultiin esityksiä, lausuntaa ja
musiikkia.
Aluksi Hilkka Kokkonen piti alkuhartauden. Matti Jormakka kertoi vähän geeneistä
sukututkimuksessa. Kuulimme lyhyen esityksen Kuokkalan kartanon yli satavuotisesta
historiasta.
Lounaan jälkeen pidettiin virallinen sukuseuran sukukokous, jossa mm. valittiin hallitus
seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. Hallitus uudistui melkoisesti, sillä puolet jäsenistä on uusia.
Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Matti Jormakka Jyväskylästä, Seppo
Suhonen Visuvedeltä ja Juha Hakulinen Oulusta, sekä uusina jäseninä Riittaliisa
Hakulinen Helsingistä, Anne Nousiainen Jyväskylästä ja Martti Jormakka Haukivuorelta.
Ohessa on hallituksen jäsenten yhteystiedot.
Kokouksessa keskusteltiin sukuseuran toimintasuunnitelmasta ja velvoitettiin hallitus
laatimaan toimintasuunnitelma ja talousarvio vuosille 2018 – 2019 (oheisena).
Iltapäiväkahvin jälkeen Juha Hakulinen lauloi Riittaliisa Hakulisen säestyksellä Reppurin
laulun ja Karjalan kunnailla.
Hilkka Kokkonen kertoi Henrik Renqvististä, Leena Varis kertoi kirjailija Helvi
Hämäläisestä ja lausui tämän runon. Leena lausui vielä pari runoa.
Seuraava sukukokous pidetään kesällä 2019, luultavasti 27.7.2019.
Sukuluettelo
Sukuluettelo on ajan tasalla niiltä osin kuin tietoja on ilmoitettu sukuseuralle. Tosin muutosja lisäysilmoituksia ei juuri ole tullut.
Netissä olevaan sukuluetteloon pääsy vaatii aina kirjautumisen käyttäjätunnuksella.
Yhteiskäyttöisellä tunnuksella jormakka salasanana Sortavala pääsee katselemaan joitakin
tietoja. Kuitenkin järjestelmään rekisteröityminen mahdollistaa laajempien tietojen
näkymisen.
Sukuseuran talous
Viime vuosina sukuseuran tilinpäätös on ollut positiivinen. Pankkitilillä on nyt nelisen
tuhatta euroa. Tänä vuonna tehtäneen muutaman satasen plussan puolella oleva tulos. Kulut
ovat viime vuosina pienentyneet, koska useat hallituksen kokoukset on pidetty sähköisinä
sekä pankin vaihtaminen pienensi selvästi pankkimaksuja.
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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.
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. Instagramista löytyy myös sukuseuran
sivut.
Sukukirjeen sähköpostijakelussa on 70 jäsentä. Niiden jäsenien, jotka käyttävät sähköpostia
muutenkin, kannattaa liittyä sähköpostijakeluun. Se pienentää sukuseuran kustannuksia ja
helpottaa sekä nopeuttaa sukukirjeen jakelua. Koska sukuseuran jäsenistä yli ¾ on yli
kuusikymppisiä, on luonnollista, että kaikki eivät käytä nettiä. Paperikirje kyllä säilyy
jatkossakin.

Matti Jormakka
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Sukuseuran kortit:

"Suvisunnuntai Sortavalassa"
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Toimintasuunnitelma 2018 - 2019
Yleistä: Sukuseuran hallitus toimii sääntöjen edellyttämällä ja jäsenistön toivomalla tavalla seuran
tavoitteiden toteuttamiseksi.
Tiedottaminen: Sukuseuran hallitus lähettää vuosittain 1 - 2 tiedotetta jäsenille.
Toiminta: Toimintakautena keskitytään toiminnan elävöittämiseen sekä sukujuhlan ja toiminnan
kiinnostavuuden lisäämiseen erityisesti nuorille. Otetaan uudet painokset molemmista sukukirjoista.
Sukukokous pidetään sääntöjen 14 §:n mukaisesti. Sukukokous on aiemmin päättänyt, että kokous
pidetään Sortavalan pitäjäjuhlia edeltävänä lauantaina. Yleensä Sortavalan pitäjäjuhlat pidetään viikon
30 sunnuntaina Jyväskylässä. Siis sukukokous pidettäneen lauantaina 27.7.2019.

Tulot:
Jäsenmaksutulot 21-23 vuosijäsentä
Uusia ainaisjäseniä 1/v
Arpajaistuotot
Korttien myynti
Avustukset
Sponsoreilta
Kirjamyynti
Tulot yhteensä
Menot:
Kopioinnit ja ilmoitukset
Postitukset 1 kirje / v
Lehtitilaukset (Karjala-lehti)
Pankkimaksut
Puhelinkulut
Toimistotarvikkeet
Kokouskulut (2 hallitus / v)
Kirjanpito ja tilinpäätös
Nettisivut
Verot
Sukujuhlaesitelmä
Sukututkimus
Sukukirja
Menot yhteensä
kauden tappio-/voitto+

2018
375
150

2019
345
150

0

50
70

525

50
665

0
150
90
40

0
160
95
20

20
100
0
100
0

50
130
0
100
0

500

555

25

110

Toimintasuunnitelman vakuudeksi

Matti Jormakka
Puheenjohtaja
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