
PERHONJOKILAAKSON SUKUTUTKIMUSYHDISTYS  ry.  Jäsenkirje 2021 

Hyvä Perhonjokilaakson sukututkimusyhdistyksen jäsen 

Hellekesä pehmentää näköjään aivotkin. Pahoittelut jäsenkirjeen viipymisestä.  Alueemme on ollut 
vaiheessa, jossa kokoontumisia on rajoitettu, joten vuosikokouksen pitäminen sääntöjen 
määräämänä aikana oli siirrettävä. Toimintamme on ollut minimaalista yksilötason neuvomisia ja 
omiin sukuihin keskittymistä. Seija ja Tapio Luoman säätiöltä saadun apurahan avulla Marjatta 
Pulkkisen perinne- ja sukututkimusaineisto on arkistoitu: yhteensä 21 arkistokansiota 
arkistoluetteloineen on valmiina tutkijoiden käyttöön, alkuperäinen aineisto kotiseutuarkistossa, 
kopiot Syytinkikamarilla. Lisätietoja tarvittaessa Juha Huuskolta.  

VUOSIKOKOUS PIDETÄÄN SUNNUNTAINA 8.8.2021 klo 13 Kraatarintalolla Kaustisella, kokouksen 
yhteydessä tohtoriopiskelija, Kansanmusiikki-instituutin vastaava arkistonhoitaja Outi Valo 
esitelmöi aiheesta 
Kansakunta kartalla; Erkki Ala-Könnin kansanmusiikin tallennustyö sotien jälkeisessä Suomessa. 
 

Jäsenkampanja jatkuu : jokainen uusi jäsen saa edelleen Takkavissa-lukemiston liittymislahjaksi.  
Kampanjan avulla koetetaan saada lisää jäseniä toimintaan mukaan.  Houkuttele siis sukuasioista 
kiinnostunut tuttavasi jäseneksi yhdistykseemme. Jäsenmaksu säilynee ennallaan 
kymmenen euroa (10 €) ja sen voi  maksaa Vetelin Osuuspankin tilille                       

 FI45 5512 0055 0011 68 (BIC 0K0YFIHH).  Eräpäivä 31.7.2021. 

HALLITUS 
Erovuorossa tänä vuonna ovat Voitto Kalliokoski, Outi Leväniemi, Heikki Känsäkangas ja Hilkka 
Anttila  ja muina jäseninä hallituksessa jatkanevat Juha Huusko, Helena Poranen, Leo Koskela, Keijo 
Hanhisalo ja kunniajäsen Reijo Ojala. Varajäseninä/yhdyshenkilöinä ovat olleet edelleen Kimmo 
Torppa, Veteli, Reijo Möttönen, Perho, Veikko Myllymäki Kaustinen sekä Anssi Venetjoki Halsua, 
joka jättäytyy pois terveytensä vuoksi. 
Yhdistyksen puheenjohtajana on vielä hetken  Outi Leväniemi Perhosta ja varapuheenjohtajana 
Juha Huusko. Hallituksen sihteerinä toimii Maria-Elisa Marjusaari. Hallitukselle tuli tehtävä etsiä 
aktiivisesti vuoden kuluessa uutta puheenjohtajaa yhdistykselle. Nyt kaikki jooukolla 
vuosikokoukseen elokuun alussa. 

 
SIIRTOLAISUUS-HANKE ja PERINNENYRKKI 

Jos sinulla on valmista materiaalia ja/tai sukujuttuja tai -tarinoita  Perhonjokilaakson suvuista tai 
paikallisista henkilöistä, tule mukaan toimintaan.  Perhonjokilaakso-lehteen otetaan mielellään 
juttuja vastaan jo nyt  Perinnenyrkki-palstalle.  Kirjoituspalkkiot ohjautuvat yhdistyksellemme, jos 
ilmoitat sen lähettäessäsi toimitukselle. Perinnenyrkkiin käy juttu paikallisesta erityisyydestä: 
ilmiöstä, tavasta, paikasta, henkilöstä tms. Muistot perinteeseen tai kulttuuriin liittyvästä. 



Kirjoitusvuorot vaihtuvat kunnittain, jos juttuja on. Myös vanhat ja uudelleen päivitetyt jutut ovat 
sopivia tälle palstalle.  Yhdistyksemme on mukana mittavassa Keski-Pohjanmaan siirtolaisuus  -
hankkeessa, jota hallinnoi Keski-Pohjanmaan liitto.  Samalla pyydetään keräämään muistoja 
siirtolaisuudesta Amerikkaan, Kanadaan, Australiaan, Ruotsiin jne. Aineistoksi  käyvät valokuvat, 
jutut, kaskut, tarinat, haastattelut jne. Lisätietoja alueen lehdistä – kannattaa seurata. Tulossa on 
myös aineiston keruupäivä ja koulutusta kerääjille   sukukamarin merkeissä elokuussa. 

SYYTINKIKAMARI, KOTISIVUT, MYYTÄVÄ MATERIAALI 

Syytinkikamarin (joka sijaitsee siis Vetelin koulukeskuksen SUojalassa) avaimet saa hallituksen 
jäseniltä, yhteystiedot kotisivulta tai sihteeriltä ja puheenjohtajilta. Uusien kotisivujen osoite on 
http://perhonjokilaaksonsukututkimus.fi Yhdistyksellä on myös Facebookissa virtuaalinen 
Syytinkikamari, jossa tiedotetaan tapahtumista ja toiminnasta. Hallitus päätti viime vuonna 
tyhjentää varastoja ja myydä tuotteita alennuksella. 

Hinnat ilman lähetyskuluja: Takkavissa  ja muut lukemistot 8 €, Rippikirja 10 €, Vetelin ja Kaustisen 
pitäjäkohtaiset hautausmaalevyt 5 €/kpl. Uusi levy, jossa kaikki Perhonjokilaakson hautausmaat  ja 
Ullava,  15 €/kpl. 

 

TIESITKÖ: Strangin ja Spangarin sukuseuran julkaisemaa Het sitte Strangista Löijaan -sukukirjaa on 
edelleen myynnissä ja sitä saa Vetelistä esim. Kimmo Torpan tai puheenjohtajan kautta. Hinta nyt 
50 €/ kpl + postikulut. Tämä siksi, että ko. Kirjaa toivottiin uusintapainoksena, mikä on nyt tehty ja 
siinä on paljon alueen sukutietoja.  Hyvä lahjaidea merkkipäiväksi! Tulossa on ko. Sukuseuran 
sukujuhla ensi kesänä Perhossa. 

 

Hyvää kesää kaikille – tutustu lähialueeseen Retkibussilla!   

Tavataan tapahtumissa kotiseudulla – Retkibussi ajaa koko kesän (28.6.-8.8.). Aikataulut, pysäkit 
ym. Löydät www.visitkeskipohjanmaa.fi sivuilta. Pysäkkikyltit ovat paikoillaan. Mm. Koirasalmeen 
pääsee retkibussilla. Halsua-viikko menossa, Kaustisen Festivaalit ensi viikolla, Perho-viikko 1. - 8.8. 

 

Outi Leväniemi 

Sukututkimusyhdistyksen pj. 
Outi Leväniemi, Hietaniementie 980, 69950 PERHO, puh. 0400 726 577. sp. outi.levaniemi@perho.com 

Sihteeri Maria-Elisa Marjusaari, Järveläntie 304, 69600 KAUSTINEN, puh. 040 -578 9040, sp. memarju@kase.fi 

*** 
Tietosuojaseloste  (Henkilötietolaki 523/1999  10 §)    

Rekisterinpitäjä:  Perhonjokilaakson sukututkimusyhdistys ry., Hietaniementie 980 ,69950 PERHO 

Tietosuoja-asioista vastaava yhteyshenkilö: puheenjohtaja Outi Leväniemi, 0400 726 577, outi.levaniemi@perho.com  

Tarkempi Tietosuojaseloste on yhdistyksen kotisivuilla ja tiedotettu jäsenille aiemman vuoden jäsenkirjeessä. 

Arvoisa jäsen, tarkista tietosi ja ilmoita sähköpostiosoitteesi tulevia jäsenpostituksia varten osoitteeseen outi.levaniemi@perho.com 


