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Hyvät sukulaiset!

Rauhallista joulua
ja
onnellista uutta
vuotta
2019!

Sukuseuran kuulumiset
Jormakan sukuseura ry on perustettu 20.2.1988 Karjala-talon Laatokka-kabinetissa
Helsingissä. Kuluva vuosi siis on sukuseuran 31. toimintavuosi. Seuraamme kuuluu tällä
hetkellä 113 ainaisjäsentä ja 23 vuosijäsentä. Jäsenmäärä on ollut viime vuosina
laskusuunnassa. Meidän pitäisikin saada uusia nuoria jäseniä sukuseuran toiminnan
turvaamiseksi.
Vuoden 2017 sukukokous pidettiin Kuokkalan kartanossa Jyväskylässä. 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. 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.
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Vuoden 2019 sukukokous
Vuonna 2001 sukukokous päätti, että sukukokoukset pidetään Sortavalan pitäjäseuran
kesäjuhlien yhteydessä Jyväskylän seudulla. Ensi vuonna pitäjäseuran kesäjuhla pidetään
sunnuntaina 28.7.2019 Jyväskylässä, joten Jormakan sukukokous pidettäneen lauantaina
27.7.2019.
Kokouspaikaksi on alustavasti varattu Kuokkalan kartano, jossa pidettiin vuoden 2015 ja
2017 sukukokoukset. Ymmärtääkseni kokousväki on ollut tyytyväinen paikkaan. Sukuseuran
hallitus päättää ohjelmasta ja kokouspaikasta maaliskuun kokouksessaan. Toukokuussa
kevään sukukirjeessä on kokouskutsu ja tarkat tiedot sukukokouksesta.
Ideoita ja ehdotuksia liittyen kokouksen ohjelmaan ja muuhun sisältöön otan mielelläni
vastaan. Myös hallituksen jäseniin voi olla yhteydessä sukukokouksen tiimoilta.
Syksyn hallituksen kokouksessa tuli esille mm. Sortavala-aiheinen esitelmä sekä esitys
Jormakka-suvun vaiheista kautta aikain.
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. Puheenjohtajakin voidaan vaihtaa, ensi
kesänä näet tulee minulla 16 vuotta täyteen tässä tehtävässä. Halukkaat voivat olla yhteydessä
minuun. Ehdotuksia ja vinkkejä mahdollisista uusista hallituksen jäsenistä otan vastaan
mielelläni.
Sukukirjojen lisäpainokset
Sukukirjojen lisäpainoksia puuhailtiin jo vuonna 2015. Ongelmaksi muodostui se, että
ensimmäistä sukukirjaa ei enää kirjapainosta löytynyt. Nyt selvitetään ko. kirjan saattamista
painovalmiiseen muotoon.
Molemmista kirjoista oli aiemmin 14 tilausta. Kevättalveen mennessä varmaan saadaan
selville hintatietoja kirjoista, jolloin kysytään aiemmin tilanneilta tilauksen voimassaolosta.
Kiinnostuksensa sukukirjoista voi ilmoittaa minulle tai hallituksen jäsenille
Kortit.
Sukuseuran 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.
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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.
Sukuseuran talous
Muutaman viime vuoden tilinpäätökset ovat olleet plussan puolella. Pankkitilillä on tällä
hetkellä runsaat kolme ja puoli tuhatta euroa. Tänä vuonna tehtäneen pikkuisen plussan
puolella oleva tulos. Kulut ovat muutaman vuoden ajan pienentyneet, koska useat hallituksen
kokoukset on pidetty sähköisinä sekä pankin vaihtaminen pienensi selvästi pankkimaksuja.
Myös sähköinen jäsenkirjeen jakelu on sukuseuralle edullista.
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 nyt 72 jäsentä eli hieman yli puolet. 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"

Hallituksen kokoonpano toimikaudelle 2017 – 2019
Matti Jormakka, pj, Ristikiventie 23, 40520 Jyväskylä
040-356 0703, matti.jormakka@iki.fi
Juha Hakulinen, vpj, Kullervontie 2 C 19 90570 Oulu
050-072 6204, juha.hakulinen@bells.fi
Riittaliisa Hakulinen, Uotinmäentie 11 D 32 00970 Helsinki
044-039 9008, riittaliisa.hakulinen@gmail.com
Martti Jormakka, Viertotie 10 51600 Haukivuori
050-597 1230, martti.jormakka@juvita.fi
Anne Nousiainen, Taitoniekantie 13 H 87 40740 Jyväskylä
040-840 8727, anne.nousiainen@edu.muurame.fi
Seppo Suhonen, Mutiperäntie 302 as 1 34870 Visuvesi
050-380 0632, simca69@hotmail.fi
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