
JYLHÄN SUKUSEURA 
 
Toimintakertomus ajalta 8.7.2006-8.8.2009 
 
1.  Hallitus 
 
1.1 Sukuseuran hallituksessa ovat toimineet Tuusulan Gustavelundissa 8.7.2006 valitut jäsenet: 
 
 Jarmo Jylhä  Kerava   puheenjohtaja  
 Krista Jylhä  Kerava   sihteeri 
 Yrjö Laiho  Turku   rahastonhoitaja 
 Tuula Järvinen Tampere  varapuheenjohtaja    
   
 Tommi Järvinen Virrat   jäsen 
 Risto Lauri  Kurikka  jäsen 
 Marjatta Luoma Toholammi  jäsen 
 Jukka Toivonen Tampere  jäsen 
  
1.2 Hallituksen jäsenille ei ole maksettu kokouspalkkioita eikä niiden matkakorvauksia. 
 
1.3 Hallitus on kokoontunut kuluneella kaudella harvakseltaan. Joistakin asioista on kiireiden 

vuoksi päätetty myös sähköpostin välityksellä. 
Uutta "virtaa" kokouksiin ovat tuoneet hallituksen uudet jäsenet Risto Lauri, Marjatta 
Luoma ja Jukka Toivonen. Heidän ansiostaan myös molempien sukuhaarojen 
sukututkimusta on saatu edistettyä. 

  
1.4 Hallitus keskusteli 11.10.2008 Vantaan sukutapahtuman yhteydessä pidetyssä 

kokouksessaan seuraavan varsinaisen sukukokouksen pitopaikasta. Päätettiin pyytää 
ehdotuksia hallituksen jäsenilta ja muilta sukulaisilta vuodenvaihteeseen mennessä 
Sukukokouksen ajankohdaksi on alustavasti ajateltu elokuun toista viikonvaihdetta 8.-
9.82009. 

 
1.5 Hallitus ehdotti sähköpostikokouksissaan lähinnä kolmea eri paikkaa seuraavan 

sukukokouksen pitopaikaksi: Härmän kuntokeskus, Kuortaneen urheiluopisto ja Piispalan 
matkailukeskus. 

 Kaikissa oli omat hyvät puolensa, mutta eniten kannatusta sai Piispala selkeän ja 
edullisimman tarjouksen tehneenä. 

 
2.   Jäsenet 
 
2.1 Sukuseurassa on kuluneella kaudella ollut n. 30 jäsenmaksun maksanutta jäsentä (sis. 

perheenjäsenet) 
 
3.   Sukukokoukset 
 
3.1 Sääntömääräiseen 6. sukukoukseen kokoushotelli Gustavelundissa, Tuusulassa 8.-9.7.2006 

osallistui 27 sukuseuran jäsentä. 
 Tapahtuma alkoi perinteisesti ilmoittautumisella, tulokahvilla sekä paikkaan tutustumisella. 

Kaikin puolin lämpimissä (yli 30 astetta) merkeissä sujuneen kokouksen jälkeen siirryttiin 
ruokailuun ja vapaaseen seurusteluun. Illan mittaan järjestettyjen arpajaisten pääpalkinnon, 
"katiska"-herkkukorin voitti Inkeri Taskinen, Kiteeltä. Pirteimmät seurasivat vielä 
iltamyöhällä upeata auringonlaskua Gustavelundin terassilta. 



Sunnuntain aamiaisen jälkeen klo 10.00 saapui pikkubussi noutamaan osallistujia 
Tuusulanjärven kulttuurikierrokselle mainiona oppaanamme Leila Saarentaus. Kierros alkoi 
tutustumisella Tuusulan Kirkkomaahan ja siellä erityisesti kuuluisuuksien, mm. Aleksis 
Kiven, hautoihin. Seuraavaksi suunnistimme kohti Halosenniemeä, jossa oli sopivasti 
menossa taiteilija Pekka Halosen kesäaiheinen näyttely. Viimeisenä kohteena saavuimme 
Sibeliuksen Ainolaan, jossa saimme tutustua legendaarisen säveltäjämme kotiin, työtiloihin, 
saunaan ja hautamonumenttiin. Kaikissa kohteissa oli paikan päällä erinomaisen 
asiantunteva selostus aiheisiin liittyen. 

 Tilaisuudesta otettuja kuvia on nähtävissä sukuseuran nettisivuilla. 
  

  
4.   Sukuseuran internet-sivut 
 
4.1. Internet-sivuja on päivitetty tarpeen mukaan ja kävijöitä sivuilla onkin riittänyt ihan 
 mukavasti (www.jylhansuku.net). 
 Myös henkilökertomuksia ja sukutarinoita on saatu sivuille lisää. 
 
 
5.   Muut tapahtumat ja asiat 
 
5.1 Sukutapaaminen Kaustisen 40-v. juhlien yhteydessä 14.7.2007 oli vapaamuotoinen, mutta 

sitäkin lämpimämpi. Paikalle oli saapunut hienoa ohjelmaa tai muuten vaan mukavaa 
tunnelmaa seuraamaan kourallinen kansanmusiikista kiinnostunutta. 

 
5.2. Yhteys Perhon ja Kaustisen sukujen välille löydetty Marjatta Luoman toimesta. 
  
  
  
 
 
 Hallituksen puolesta  Jarmo Jylhä   Krista Jylhä 
     puheenjohtaja   sihteeri 
 
      
      
 
  
 


