Tyrmin sukuseura ry
20-vuotis historiikki
Tyrmin sukuseuran perustaminen liittyy Jorma Tyrmin 1996-1998 tekemään
sukututkimukseen ja ensimmäisen sukukirjan valmistumiseen vuonna 1998.
Sukututkimukseen liittyen oli oltu yhteyksissä moniin suvun jäseniin aineiston
keruun merkeissä ja esille oli tullut runsaasti halukkuutta hankkia valmistuva
sukukirja, vaikka se olikin vaatimaton kierreselkämyksiin koottu monisteversio.
Samalla toivottiin yhteisen sukutapaamisen järjestämistä, jolloin kahden erillisen
Tyrmin suvun jäsenet pääsisivät tutustumaan toisiinsa. Eri sukuhaarojen edustajilta
saatiin kerättyä osoitetietoja ja kutsuja kokoontumiseen lähetettiin useita kymmeniä.
Niissä pyydettiin myös välittämään tietoa muille tapaamisesta kiinnostuneille suvun
jäsenille.
Tapaaminen saatiinkin järjestettyä Joutsenon Karsturannassa, Saimaan äärellä
sijaitsevalle Ononrannan metsästysmajalle, heinäkuussa 1998. Paikalle saapui 40
henkilöä. Tilaisuudessa jaettiin ennakkoon tilattuja sukukirjoja ja nautittiin mm.
Leena Halisen ja Riitta Rinkisen, myöhemmin Kaplaksen, järjestämistä tarjoiluista
ja kauniista kesäpäivästä. Samassa yhteydessä päätettiin järjestää uusi
tapaaminen kahden vuoden kuluttua ja kutsua suvun jäseniä mahdollisesti
perustettavan sukuseuran perustavaan kokoukseen. Kokouspaikaksi sovittiin
edelleen Ononranta.

Vuoden 2000 kokoukseen lähetettiin kutsuja yli 100:aan osoitteeseen ja paikalle
saapuikin peräti 80 osallistujaa eri puolilta Suomea sekä Ruotsista ja Ranskasta
asti. Perustamiskokous pidettiin 15.7.2000. Perustamiskirjaan merkittiin
ensimmäisen valitun hallituksen jäsenet eli Jorma Tyrmi, Kaisu Kyytsönen, Oili
Tyrmi, Yrjö Tyrmi, Ilkka Tyrmi, Leena Halinen ja Raino Tyrmi. Yhdistykselle

jääneestä perustamiskirjasta puuttuivat kuitenkin jostain syystä Kaisu Kyytsösen ja
Ilkka Tyrmin allekirjoitukset, vaikka he olivat kokouksessa mukana.
Yhdistyksen ensimmäisiksi tilintarkastajiksi valittiin Eero Tyrmi ja Antti Tyrmi,
varalle Sirkku Tuominen ja Ebba Tyrmi.
Hallituksen järjestäytymiskokouksessa yhdistyksen sihteeriksi valittiin Riitta Frosti ja
rahastonhoitajaksi Marja Hjerppe. Sukuseuran hallitus päätti yhdistää sihteerin ja
rahastonhoitajan tehtävät elokuussa 2002. Tehtävään valittiin Pirjo Tyrmi, joka on
siitä lähtien hoitanut näitä tehtäviä.

Ensimmäisen hallituksen järjestäytymiskokouksen osallistujat Marjolassa 9.9.2000: Vasemmalta
lukien Raino Tyrmi, sihteeriksi valittu Riitta Frosti, Oili Tyrmi, Yrjö Tyrmi, Ilkka Tyrmi ja
puheenjohtaja Jorma Tyrmi.

Ensimmäisen toimintavuoden aikana yhdistykseen liittyi 97 jäsentä, joista alle 18vuotiaita oli 14. Sukuseuran jäsenmäärä on sen jälkeen vaihdellut n. 100:n ja120:n
välillä.
Sääntöjen mukaisesti yhdistyksen vuosikokoukset pidetään joka kolmas vuosi ja
niinpä seuraava kokous olikin vuonna 2003 Loma- ja kokoushotelli Marjolassa
Lappeenrannassa. Paikalle saapui 62 osallistujaa. Osallistujamäärään vaikutti
osaltaan yhden sukuhaaran samaan aikaan sattuneet hääjuhlat. Vastaavasti
kokouksen yhteydessä juhlistettiin Jorma ja Pirjo Tyrmin edellisvuoden vihkimisen
vahvistamista pastorin suorittamalla siunaamisella kokousväen läsnä ollessa.

Hallitukseen tuli yksi muutos, kun joutsenolainen Yrjö Tyrmi oli kuollut 26.3.2003.
Hänen tilalleen valittiin Frostin sukuhaaraa edustamaan Paavo Frosti.
Vuonna 2005 järjestettiin koko suvulle tarkoitettu laivaretki Joutsenon partiolaisten
omistamalla kahvelikuunari Toverilla. Retki tehtiin Mukonsaaren kautta
Satamosaareen ja takaisin Joutsenon venesatamaan. Muukonsaari ja Satamosaari
liittyvät Tyrmin I-suvun asuinpaikkoihin. Retkelle osallistui yhteensä 40 matkustajaa
ja 2 miehistöön kuuluvaa.

ahvelikuunari Toveri Muukonsaaren laiturissa

Satamosaaressa Tyrmien jälkikasvua

Sukututkimuksen osalta löytyi lisätietoa erityisesti Tyrmin II-sukuun eli Ruokolahden
Suikkasten esi-isiin liittyen. Suvun alkujuuriin löytyi uutta tietoa lähes 200 vuoden
osalta ammattitutkija FL Erkki J. Hämäläisen avustuksella. Nyt tiedot ulottuvat aina
1500-luvulle asti.
Vuoden 2006 vuosikokous pidettiin Joutsenon seurakuntakeskuksessa. Paikalle
saapui 67 henkilöä. Hallitus pysyi muuten ennallaan, mutta Oili Tyrmi pyysi saada
jättäytyä pois hallituksesta. Hänen tilalleen ei löytynyt uutta hallituksen jäsentä,
joten hallitus pieneni 6-jäseniseksi seuraavaksi 3-vuotiskaudeksi.

Sukuseuralle ideoitiin v. 2006 oma postimerkki 1700-luvun eräässä rippikirjassa
olleen Tyrmin taloa ilmaisevan tekstin perusteella. Tekstin muokkasi Jorma Tyrmin
idean pohjalta valmiiksi kuvaksi Esa Uusi-Kesseli. Merkkiä tehtiin kolmea erilaista
versiota Postin tarjoamien pohjavaihtoehtojen mukaisesti.
Tyrmin suvun uudistettu sukukirja valmistui vuonna 2008. Sukukirjasta tuli A4kokoinen, liimasidottu, mustavalkoinen kirja, jossa oli yli 200 sivua. Kirjasta tehtiin
myös CD-versioita, joissa kuvat ja kartat näkyivät värillisinä. Kuten edellinenkin 10
vuotta aiemmin valmistunut kirja, oli uudistettu versiokin kokonaan Jorma Tyrmin
suunnittelema ja tekemä.
Vuonna 2009 varsinainen sukukokous oli tarkoitus pitää ortodoksisen seurakunnan
tiloissa Lappeenrannan linnoituksessa, mutta samaan ajankohtaan oli siirtynyt
Linnoituksen yön -tapahtumat ja alue oli suljettu muilta tapahtumilta. Näin
vuosikokous päätettiin pitää El Faro -laivalla sukuristeilyn yhteydessä. Itse
kokoukseen osallistui laivan alakannella 19 henkilöä ja risteilylle osallistuneita oli
kaikkiaan 62 henkilöä. Risteily suuntautui Suur-Saimaalle, Myllärisen Marjo
-nimisen saaren edustalle. Kohteeksi se valikoitui siksi, että puolet saaresta oli
kuulunut Soljalan kylän Tyrmin talolle. Ruokailu tapahtui laivalla määränpäässä.
Risteily kesti kaikkiaan 5 tuntia.

ms El Faro ja sukuseuran jäseniä
Lappeenrannan satamassa.

kaunis kesäpäivä avaralla Saimaalla El Faron
yläkannella

Sukuseuran hallitus uudistui normaalia enemmän vuoden 2009 kokouksessa.
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Jorma Tyrmi ja varapuheenjohtajaksi
Kaisu Kyytsönen, hallituksen jäseninä jatkoivat Ilkka Tyrmi ja Raino Tyrmi. Uusiksi
jäseniksi valittiin Riitta Kaplas, Ritva Vauhkonen ja Marja Hjerppe. Pois jäivät jo

edellisessä vuosikokouksessa paikastaan luopuneen Oili Tyrmin lisäksi Paavo
Frosti ja Leena Halinen.
Sukuseura sai käyttöönsä myös heraldiikan sääntöjen mukaisen sukuvaakunan,
jonka oli itselleen teettänyt ja kustantanut Ranskassa asuva sukuseuramme jäsen
Teppo Tyrmi. Vaakuna on rekisteröity Suomen heraldisen seuran vaakunarekisteriin
numerolla 1523. Teppo Tyrmi antoi Tyrmin sukuseuralle oikeuden käyttää vaakunaa
sukuseuraan liittyvässä toiminnassa. (Vaakuna tämän historiikin etusivulla.)
Palvelimen vaihtumisen vuoksi jouduttiin sukuseuran nettisivut uusimaan vuonna
2009. Sivuja on ajoittain päivitetty ahkerastikin, mutta palvelimen muutos kadotti
paljon sivuilla ollutta sisältöä.
Tyrmin sukuseura ry vietti 10-vuotisjuhliaan vuonna 2010 kotiseuturetken
merkeissä. Retki tehtiin 10.7. bussilla, kiertäen suvun eri sukuhaarojen asuttamia
paikkoja Joutsenossa. Puheenjohtaja Jorma Tyrmi esitteli kohteita pääosin
kiertoajelun kuluessa, mutta ryhmä pysähtyi muutamassa kohteessa tutustumaan
paikkoihin tarkemmin. Retkellä oli kaikkiaan 27 osallistujaa, joista suvun jäseniä 21.
Sukuseuran 10-vuotisjuhlan kunniaksi oli osallistujille järjestetty ruokailu
Joutsenossa ravintola Villipippurissa.

Seuraava, vuoden 2012, vuosikokous järjestettiin Lappeenrannan Partalan
kylässä, Pitotalo Miekkalassa. Kokouksen teemana oli keskiaikaiset pidot ja
ruokatarjoilut oli tehty keskiajan henkeen. Halutessaan sai pukeutua pitotalon
lainaamiin keskiaikaisuutta mukaileviin asusteisiin. Osallistujia Miekkalassa oli 38
henkilöä. Hallitus säilyi samana kuin edellisessä kokouksessa oli valittu.
Vuoden 2012 lopussa jäsenmäärä oli suurimmillaan eli 126, joista varsinaisia
jäseniä oli 116 ja kannatusjäseniä 4 ja nuorisojäseniä 6.

suvun jäseniä Miekkalassa 2012

Miekkalan keskiaikaistyylinen pitopöytä

Vuonna 2015 kokoonnuttiin vuosikokoukseen Imatralle Päivärannan
kurssikeskukseen, joka sijaitsee Immalanjärven rannalla. Osallistujia oli 32 henkilöä
ja kokouksen aluksi nautittiin perinteisen karjalaisen pitopöydän antimia.
Hallitukseen valittiin edelleen puheenjohtajaksi Jorma Tyrmi. Varapuheenjohtajaksi
tuli Raino Tyrmi hallitustehtävistä luopuneen Kaisu Kyytsösen tilalle. Muiksi
hallituksen jäseniksi valittiin Riitta Kaplas, Ritva Vauhkonen, Ilkka Tyrmi, Tuula
Tyrmi ja uudeksi hallituksen jäseneksi tuli Anni Tyrmi.
Viimeisin yhdistyksen vuosikokous ennen juhlavuoden kokousta pidettiin vuonna
2018 Lappeenrannan linnoituksessa Kulttuuri- ja tapahtumakeskus
Kehruuhuoneella. Tähän kokoukseen saapui kaikkiaan 31 henkilöä, joista
varsinaisia äänioikeutettuja yhdistyksen jäseniä oli 23 henkilöä. Kokouksessa
päätettiin järjestää seuraava yhdistyksen kokous poikkeuksellisesti jo kahden
vuoden kuluttua, jotta se saatiin sovitettua yhdistyksemme 20-vuotisjuhlaan.
Muutenhan yhdistyksen vuosikokoukset järjestetään kolmen vuoden välein.

Vuosi 2018 oli erityinen Tyrmin
sukuseuran historiassa sikäli, että
pääsimme ensimmäistä kertaa
juhlimaan 100 vuotta täyttänytttä
yhdistyksemme jäsentä. Kyseessä oli
Alma Tyrmi o.s. Lipiäinen, joka tuli
Tyrmin I-sukuun mentyään v. 1938
naimisiin Joutsenon Karsturannassa
asuneen Väinö Tyrmin kanssa. Alma
Tyrmi vietti 100-vuotis syntymäpäiviään
Inkeroisissa hyvinkin pirteänä
toukokuussa, mutta kuoli korkeasta
iästään huolimatta yllättäen jo samaisen
vuoden elokuussa. Viereinen kuva
Alman 100-vuotis päivien aikoihin.

Sukuseuramme jäseninä olleista miehistä korkeimman iän on toistaiseksi
saavuttanut Pietari Albinus Tyrmi, joka kuoli 93-vuotiaana, sukuseuramme
alkutaipaleella vuonna 2001.
Yhdistyksen hallitus pysyi muuten ennallaan, mutta molempia pääsukuja
yhdistyksen perustamisesta lähtien edustaneen Ilkka Tyrmin tilalle valittiin Ilkan
poika Toni M. Tyrmi. Hänet valittiin samalla yhdistyksen varapuheenjohtajaksi.
Toiminnantarkastajien osalta tapahtui myös muutoksia, sillä vuodesta 2006 lähtien
varsinaisena toiminnantarkastajana toiminut Raimo Miettinen oli kuollut keväällä
2017 ja hänen tilalleen valittiin aiemin varalla ollut Eeva-Liisa Aho. Toista
varatoiminnantarkastajaa ei valittu, vaan ainoana varalla olevana jatkoi alusta
lähtien tehtävään valittu Sirkku Tuominen.

Tyrmin sukuseura ry:n hallitus
Sukuseuran hallituksessa on tominut 20 ensimmäisen vuoden aikana yhteensä 14
henkilöä. Alla luettelo toimikausineen.
Hallituksen jäsenet:
Jorma Tyrmi
Kaisu Kyytsönen
Oili Tyrmi
Yrjö Tyrmi
Ilkka Tyrmi
Leena Halinen
Raino Tyrmi
Paavo Frosti
Riitta Kaplas
Ritva Vauhkonen
Marja Hjerppe
Tuula Tyrmi
Anni Tyrmi
Toni M Tyrmi

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen (k. 03/2003)
jäsen
jäsen
jäsen
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varapuheenjohtaja

2000-2020
2000-2015
2000-2006
2000-2003
2000-2018
2000-2009
2000-2020
2015-2018
2003-2009
2009-2020
2009-2020
2009-2015
2015-2020
2015-2020
2018-2020

Sukuseuran hallitus on kokoontunut pääsääntöisesti 1-2 kertaa vuodessa.
Poikkeuksena vuosi 2016, jolloin hallitus ei kokoontunut virallisesti kertaakaan.
Tosin sinä vuonna hallitus päätti sähköpostiviestein, että vuoden 2015 tilinpäätös
hyväksytään ja allekirjoitetaan yhdessä vuoden 2016 tilinpäätöksen kanssa 2017
kokouksessa. Samalla hallitus päätti, ettei vuodelta 2016 peritä jäsenmaksuja
hyvän taloustilanteen johdosta.
Kaikkiaan hallitus on kokoontunut vuoden 2019 loppuun mennessä yhteensä 23
kertaa, joista yksi kokous järjestettiin facebookin kautta lokakuussa 2019. Tällöin
päätettiin yhdistyksen pankin vaihdosta.

Hallituksen tehtäviin on kuulunut tilinpäätösten, toimintakertomusten,
toimintasuunnitelmien ja talousarvioiden hyväksymiset ja allekirjoittamiset ja niiden
toimittamiset toiminnantarkastajille sekä edelleen vuosikokousten hyväksyttämiksi.
Hallituksen tehtäviin on kuulunut myös vuosikokousten pitopaikkojen, ajankohtien ja
ohjelman suunnittelu ja kyseisiin asioihin liittyvät päätökset sekä muiden
tapahtumien suunnittelu. Hallituksen tehtäviin kuuluu myös uusien jäsenten
hyväksyminen sekä mahdolliset jäsenten eroamisten tai jäsenyydestä erottamisten
vahvistamiset.
Toiminnan tarkastajat
Sukuseuran tilintarkastajajina/tominnatarkastajina sekä varatarkastajina on toiminut
yhteensä 7 eri henkilöä, joista ainoina yhtäjakoisesti alusta lähtien vuodet 20002020 on tilin-/toiminnantarkastajana tehtävää hoitanut Antti Tyrmi sekä
varatilin-/toiminnantarkastajana ollut Sirkku Tuominen. Tässä vielä kaikki tehtäviin
valitut henkilöt ja heidän tehtävänsä ja toimikautensa:
Antti Tyrmi
Eero Tyrmi
Sirkku Tuominen
Ebba Tyrmi
Raimo Miettinen
Esko Tuuha
Eeva-Liisa Aho

tilin-/toiminnantarkastaja
tilin-/toiminnantarkastaja
varatilin-/toiminnantarkastaja
varatilin-/toiminnantarkastaja
tilin-/toiminnantarkastaja (k. 04/2017)
varatilin-/toiminnantarkastaja
varatilin-/toiminnantarkastaja
tilin-/toiminnantarkastaja

2000-2020
2000-2006
2000-2020
2000-2006
2006-2017
2006-2012
2012-2018
2018-2020

Sukututkimus
Sukuseuran yksi tehtävä on ollut edistää suvun ja sen historian tutkimusta. Jorma
Tyrmi onkin täydentänyt vuosien kuluessa kummankin pääsuvun osalta
sukututkimusta ja vuonna 2008 valmistui uusi ”Tyrmi 1478-2008 sukumme
historiaa” -niminen sukukirja. Kirja perustui pitkälti 10 vuotta aiemmin tehtyyn
monistemuotoiseen sukuselvitykseen. Vuoden 2008 jälkeen on kertynyt
monenlaista lisätietoa, jota on koottu sähköisessä muodossa liitettynä
alkuperäiseen sukukirjaan. Täydennettyä sukukirjaa on saanut CD-versiona.
Sukututkimukseen on yhdistetty myös geenitutkimusta, jolla on saatu varmistettua
perinteisen sukututkimuksen oikeellisuutta ja eri sukuhaarojen yhteys toisiinsa.
Geenitutkimusta on hyödynnetty kummassakin Tyrmi-suvussa.
Lappeenrannassa 12.3.2020
Jorma Tyrmi

