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Perhonjokilaakson Sukututkimusyhdistys ry.  

Toimintakertomus vuodelta 2021  

 

Jäsenet 

Yhdistyksellä oli vuoden 2021 lopussa 41 maksanutta. Jäsenmaksuksi vahvistettiin 

vuosikokouksessa 10 euroa jäseneltä.   

Koronatilanne rajoituksineen ja perinteisen yhdistystoiminnan hiipuminen ovat vaikuttaneet 

merkittävästi jäsenmäärän laskuun. Sukututkimuksen suosio on kuitenkin kasvanut mm. dna-

tutkimuksen ja digitoinnin myötä. Tämä asettaa haasteen jatkossa yhdistyksen jäsenhankinnalle. 

Vuosikokous 

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin koronatilanteen rajoitusten vuoksi siirrettynä vasta 8.8.2021 

Kaustisella Kraatarintalolla. Kokouksessa vahvistettiin yhdistyksen tilinpäätös ja valittiin hallituksen 

jäseniä. 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Kivelä ja sihteeriksi Maria-Elisa Marjusaari.    

Hallituksen erovuoroiset jäsenet Hilkka Anttila, Heikki Känsäkangas ja Outi Leväniemi valittiin 

uudelleen. Voitto Kalliokosken tilalle hallitukseen tulee Jarkko Kentala Toholammilta (alun perin 

Halsualta) ja edesmenneen yhdyshenkilön Anssi Venetjoen tilalle tuli Voitto Kalliokoski.  Muina 

jäseninä jatkavat Juha Huusko Helsingistä (Veteli), Leo Koskela Kaustiselta, Helena Poranen 

Perhosta sekä Keijo Hanhisalo Kokkolasta. Muut yhdyshenkilöt ovat Reijo Möttönen Perhosta, 

Kimmo Torppa Vetelistä sekä Veikko Myllymäki Kaustiselta. Reijo Ojala on yhdistyksen kunniajäsen. 

Sihteerinä toimii Maria-Elisa Marjusaari hallituksen ulkopuolelta. 

Kokouksen päätteeksi tohtoriopiskelija ja Kansanmusiikki-instituutin vastaava arkistonhoitaja Outi 

Valo piti esitelmän Erkki Ala-Könnin (1911-1996) keruutyöstä siitä näkökulmasta, millaisena 

kansanmusiikin kansa näyttäytyi arkistojen ja kerääjän tallennetilastojen perusteella.  

Hallitus  

Hallituksen puheenjohtajana toimi vuosikokouksesta lähtien Juha Huusko ja varapuheenjohtajana 

Outi Leväniemi. Hallitus kokoontui neljä kertaa. Yhdistyksen sihteerinä toimi Maria-Elisa 

Marjusaari ja kirjanpidon teki Yrityspalvelu Paju. 

Toiminta  

• Yhdistyksen toimitilat, Syytinkikamari, sijaitsee Vetelin koulukeskuksen Suojalassa.  

Syytinkikamarissa yhdistyksellä on kannettava tietokone ja skanneri tutkijoiden käytössä 

vanhojen mikrofilmilukulaitteiden lisäksi. 

• Yhdistyksen kotisivujen osoite on http://www.perhonjokilaaksonsukututkimus.fi. Sisällöstä 

ja toiminnallisuudesta ovat vastanneet Juha Huusko ja Jarkko Kentala. Kotisivujen rinnalla 

on Facebookissa toiminut Syytinkikamari-ryhmä. Uusina aineistoina kotisivuille on lisätty 

Perhonjokilaakso-lehdessä vuosina 1988-2013 julkaistut kotiseutuliitteet ja Halsuan, 

Kaustisen, Perhon, Vetelin ja Ullavan hautamuistomerkit. 

• Yhdistyksen jäsenet ovat osallistuneet Perhonjokilaakso-lehden Perinnenyrkki-sivun 

toteuttamiseen. Kirjoituspalkkioilla on rahoitettu yhdistyksen toimintaa. 

• Jäsenille lähetettiin jäsenkirje kesäkuussa, jossa kerrottiin mm. tapahtumista, lukemistojen 

myynnistä, vuosikokousasioista sekä kokouksen päätöksistä.  

• Koronatilanne rajoituksineen on vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa. Isompia tapahtumia ei 

ole järjestetty. Suoraan yhdistykselle (n.10 kpl) tai hallituksen jäsenille henkilökohtaisesti 

osoitettuihin sukututkimuskyselyihin (useita) on vastattu mahdollisuuksien mukaan.  

• Yhdistys on ollut mukana kirkonkirjojen kuvausprojektissa. Kaustinen ja Veteli ovat 

valmiina. Halsua ja Perho valmistuvat vuoden 2022 aikana. 

• Yhdistys on osallistunut Keski-Pohjanmaan liiton hallinnoimaan Keski-Pohjanmaan 

siirtolaisuus -hankkeeseen avustamalla kuntakohtaisissa keruuryhmiä.  

http://www.perhonjokilaaksonsukututkimus.fi/

