
Perhonjokilaakson Sukututkimusyhdistys ry.

Toimintakertomus vuodelta 2020

Jäsenet

Yhdistyksellä oli vuoden 2020 lopussa 41 maksanutta jäsentä ja kunniajäsen sekä yksi ainaisjäsen
Amerikassa.
Jäsenmaksuksi vahvistettiin 10 euroa jäseneltä. Jäsenkampanja on meneillään ja uudelle jäsenelle lähetetään
tai annetaan Takkavissa-lukemisto liittymislahjaksi. Lisäksi selvitettäväksi jäi muiden jäsenetujen
tarjoaminen jäsenille.

Vuosikokous

Vuosikokous pidettiin koronatilanteen ja rajoitusten vuoksi siirrettynä vasta 16.6.2020 Vetelin Veikkolassa.
Kimmo Torppa esitteli remontoituja tiloja kokouksen päätteeksi. Kokoukseen osallistui 7 henkilöä, suurin
osa yhdistyksen hallituksen jäseniä. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Outi Leväniemi ja pöytäkirjan
pitäjänä toimi Maria-Elisa Marjusaari..

Erovuorossa olevat Juha Huusko Veteli, Helena Poranen, Perho, Leo Koskela Kaustinen ja Keijo Hanhisalo,
Kokkola valittiin uudelleen. Muut hallituksen jäsenet ovat Voitto Kalliokoski, Halsua, Heikki Känsäkangas,
Kaustinen , Hilkka Anttila Veteli ja Outi Leväniemi Perho sekä kunniajäsen Reijo Ojala.
Varajäseniksi/yhdyshenkilöiksi nimettiin Kimmo Torppa Veteli, Reijo Möttönen Perho, Veikko Myllymäki
Kaustinen sekä Anssi Venetjoki Halsua.

Hallitus

Hallituksen puheenjohtajana toimi vuosikokouksesta lähtien Outi Leväniemi ja varapuheenjohtajana Juha
Huusko. Hallituksen jäsenet mainittu vuosikokouskohdassa. Hallitus kokoontui kolme kertaa.Yhdistyksen
sihteerinä toimi Maria-Elisa Marjusaari ja kirjanpidon teki Yrityspalvelu Paju.

Toiminta

*Syytinkikamari on toiminut edelleen Vetelin koulukeskuksen Suojalassa. Lisäksi hallituksen jäsenet ovat
tehneet yksittäisten sukutietojen etsijöiden kanssa tietojen vaihtoa ja juurille ohjausta.

*Yhdistyksen kotisivujen osoite on www.perhonjokilaaksonsukututkimus.fi
Ilmeestä on vastannut pääasiassa hallituksen jäsen Juha Huusko.
*Jäsenille lähetettiin jäsenkirje kesäkuussa, jossa kerrottiin mm. tapahtumista, lukemistojen myynnistä,
vuosikokousasioista sekä kokouksen päätöksistä.
Joitakin kirjalahjoituksia on otettu vastaan. Uudet kirjat on tallennettu kirjaluetteloon. Adrian Niemeltä
Amerikasta on tullut postia ja sukutietoja. Ne on tallennettu kansioon Syytinkikamarille.
*Marjatta Pulkkisen perinneaineisto on tällä hetkellä sijoitettuna Vetelin kunnan arkistoon , kopiot
Syytinkikamarille. Juha Huusko on käynyt läpi koko materiaalin ja arkistoinut sen 27 arkistokelpoiseen
kansioon. Yhdistys on raportoinut hankkeen Tapio ja Seija Luoman säätiölle ja apurahan loppuosa on tullut
maksuun sen jälkeen. Aineiston digitointi yleiseen käyttöön jatkuu edelleen
*Yhdistyksellä on kannettava tietokone ja skanneri tutkijoiden käytössä vanhojen mikrofilmilukulaitteiden
lisäksi.
*Koronatilanteen ja rajoitusten vuoksi ei ole voitu toimia tavanomaiseen tapaan.Toiminnan tyrehtyminen
näkyy myös jäsenmäärässä. Kun ei ole toimintaa, mitä tukea, myöskään jäsenmaksuja ei ole kertynyt
entiseen tapaan.
*Yhdistys on mukana kirkonkirjojen kuvausprojektissa. Hanke on kesken alueella.
*Myös alueelliseen Keski-Pohjanmaan siirtolaisuus -hankkeen alustavissa palavereissa on oltu
mukana, mm. Vetelin Jukintuvalla. Keski-Pohjanmaan liiton hallinnoima hanke jatkuu edelleen.
Yhdistys avustaa kuntakohtaisia keruuryhmiä.


