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Hyvä Perhonjokilaakson  
Sukututkimusyhdistyksen jäsen!  
 

Jouluterveiset sukututkimusyhdistykseltä! 
Vuosi on taas lopuillaan ja siirrymme pian uuteen vuoteen 2011.  
Heinäkuun alussa kokoonnuimme Halsualle sukututkimusyhdistyksen ja Meriläinen-Liedes sukuseuran 
yhdessä järjestämään sukututkijoiden tilaisuuteen. Kunnantalolla oli väkeä  ”tuvan täydeltä”. Illan aikana 
vaihdettiin sukututkimustietoja, kerrottiin DNA-tutkimuksesta sukututkimuksen keinona, esiteltiin 
digitointiprojektia ja kuultiin sukuseurojen kuulumisia. Vastaava tilaisuus tullaan järjestämään myös ensi 
kesänä joko yksin tai yhteistyössä. 
Torpan sukuseura tutustui heinäkuun lopulla syytinkikamariin ja muitakin vieraita kävi kamarilla kesän 
mittaan. Syytinkikamarin käyttö on lisääntynyt etenkin meidän uusien nuorten jäsenten ansiosta. 
Hallitus sai kirjata  viime kokouksessaan tälle vuodelle kahdeksan  uutta jäsentä! Tervetuloa  mukaan! 
Joukostamme on poistunut tänä vuonna useita pitkäaikaisia jäseniämme. Tai ilmoittanut eroavansa 
yhdistyksestä korkean ikänsä vuoksi. Yhdistys haluaa kiittää kaikkia näitä henkilöitä heidän panoksestaan 
yhdistyksen ja kotiseutumme hyväksi tekemästään työstä. 
 
Sukututkimusilta  Halsuan kunnantalolla 12.1.2011 klo 18.30 
Kokoonnumme kunnantalolle viettämään yhteistä iltaa sukuasioiden merkeissä. Aloitamme kahvitarjoilulla. 
Yhtenä illan teemana on evakot ja siirtolaiset. Mitä sukututkimus voisi antaa tuon ajan historian 
tallentamiseen ja selvittelyyn? Halsualla on käynnistynyt hanke, jonka avulla on tarkoitus kerätä ja 
tallentaa tietoa evakoista ja siirtolaisista. 
Helmikuulla on tarkoitus jatkaa iltoja Kaustisella. Tarkemmat tiedot aikanaan Perhonjokilaaksossa. 
 
Kotiseutuliitteiden teko Perhonjokilaakso-lehteen 
Hallitus kannustaa jäseniä tekemään juttuja lehteen. Mikäli teillä on aihe ja kuvat valmiina, ei muuta kuin 
tekstiä tekemään! Apua löytyy tarvittaessa lehdestä tai  hallituksen jäseniltä. Asiassa voi ottaa yhteyttä 
myös suoraan lehden päätoimittajaan.  On tärkeä ja arvokas asia, että perinnetietoa tallennetaan myös 
lehteen. 
 
Syytinkikamarin käyttö, kotisivut,  lukemistot ja r ippikirja  
Syytinkikamari on nykyään  entisen emäntäkoulun päärakennuksen edessä olevassa rakennuksessa. 
Kamari on jäsenten käytettävissä. Avaimet saa hallituksen jäseniltä. Hallituksen  jäsenten yhteystiedot  
löytyvät yhdistyksen kotisivulta http://www.kase.fi/~persu/ 
Syytinkikamarilla oleva kirjallisuus on luetteloitu ja tiedot löytyvät kotisivulta. Kirjat ovat jäsenten 
lainattavissa. Kotisivuilla kerrotaan myös yhdistyksen järjestämistä tilaisuuksista ja mahdollisuuksien 
mukaan muista sukututkimukseen liittyvistä tapahtumista.   
 
Yhdistyksen  toimittamia kirjoja voi tilata puheenjohtajalta, sihteeriltä tai Reijo Ojalalta. Lukemistojen 
hinnat (ilman postituskuluja) ovat; Takkavissa 10 €, Tilikkutäkki 8 €, Vetelin rippikirja 1729 – 1780  30 €,  
Historia ”romppu”5 €.   Kirjoja on myynnissä myös Kirjakauppa Sinisessä siveltimessä (Veteli ja 
Kaustinen) ja Halsuan kunnantoimistolla.  
 
HYVÄÄ JOULUA JA MENESTYSTÄ VUODELLE 2011! 
 
Pj. Voitto Kalliokoski   sihteeri Maria-Elisa Marjusaari 
 
 


