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TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 2021 

 

1. YLEISTÄ 

Vuosi 2021 oli sukuseuran 37. toimintavuosi. Sääntömääräisen vuosikokous pidettiin yksipäiväisenä 

31.7.2021 Kajaanissa hotelli Kajaanissa. Perinteiseen tapaan ennen vuosikokousta sukuseuran 

jäsenillä oli mahdollisuus tavata toisiaan, ostaa sukuseuran tuotteita ja osallistua seuran toiminnan 

hyväksi järjestettyihin arpajaisiin. Ennen vuosikokousta Kimmo Kemppainen piti etäesitelmän 

Tervosten varhaispolvista. 

Seura osallistui Kainuun sukuseurojen yhteiseen Tammimetsä -hankkeeseen, jossa jokainen 

hankkeeseen osallistuva sukuseura istutti Kainuun Opiston maille yhden tammipuun. Yhteensä 

osallistujia toukokuun lopun istutustapahtumassa oli 22 seuraa. 

Seuran taloudellisen tilanteen vuoksi hallitus päätti muuttaa jäsenlehtensä Tervaksien paperiversion 

maksulliseksi. Tervaksien nettiversio oli edelleen maksuton ja kaikkien luettavissa ja kopioitavissa 

seuran kotisivuilta. Vuoden alkupuolella seura sai ilmoituksen, että eräs seuran jäsen haluaa tehdä 

arvopaperilahjoituksen seuralle. Vuosikokous antoi seuran hallitukselle valtuudet neuvotella 

lahjoituksesta, ja neuvottelujen jälkeen, vuoden loppupuolella allekirjoitettiin lahjakirjat, joilla 

lahjoitus siirtyi seuralle. Lähinnä tähän lahjoitusasiaan liittyvien päätösten takia hallitus on joutunut 

pitämään tavanomaista runsaammin sähköpostikokouksia vuonna 2021. 

 

2. HALLINTO    

2.1. Hallitus, toimihenkilöt ja asiantuntijat 

Hallitus 

Tervo Timo   Kuopio puheenjohtaja ja sukuseuran esimies 

Tervo Osmo  Toivakka varapuheenjohtaja ja varaesimies 

Hakkarainen Annikki Sotkamo hallituksen jäsen 

Hassinen Kalevi  Oulu hallituksen jäsen  

Leinonen Kaija   Kajaani  hallituksen jäsen 

Mankinen Marjatta  Oulu hallituksen jäsen, sihteeri  

Tervo Juha   Oulu  hallituksen jäsen 

Tervonen Hannu   Kuopio hallituksen jäsen 

Tervo-Heikkinen Tarja  Kuopio hallituksen jäsen 

Toimihenkilöt 

Tervo Kirsti  Kuopio Tervakset-lehden toimittaja  

Hakkarainen Annikki Sotkamo kotisivujen päivitys 

Hassinen Kalevi  Oulu rahastonhoitaja 20.12.2021 asti 

Tervo Osmo  Toivakka rahastonhoitaja 20.12.2021 lähtien 
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Hallitus on kokoontunut vuonna 2021 seuraavasti: 

Kajaanissa Kaija Leinosen luona  20.2.2021 

Kajaanissa hotelli Kajaanissa  31.7.2021 

Paltamossa Saarisen Heikkilässä  18.9.2021 

Lisäksi hallitus on pitänyt seitsemän sähköpostikokousta: 4. - 11.3.2021, 31.3. - 21.4.2021, 23.5. - 

7.6.2021, 26.9. - 10.10.2021, 1. - 13.11.2021, 27.11. - 12.12.2021 ja 12. - 17.12.2021. Kokousten 

välillä hallituksen asioita ja tiedonvaihtoa on hoidettu sähköpostin ja puhelimen kautta. 

2.2. Toiminnantarkastajat vuonna 2021 

Sukukokouksen valitsemina toiminnantarkastajina toimivat 2021  

Timonen Marja-Leena, Oulu, varsinainen toiminnantarkastaja ja  

Tervonen Eva, Salo, varatoiminnantarkastaja.  

 

3. JÄSENISTÖ 

Toimintavuoden kuluessa seuraan liittyi viisi uutta jäsentä. Jäseniksi liittyneiden keski-ikä oli 56 

vuotta.  Poisnukkuneita tuli sukuseuran tietoon vuoden aikana 10 henkilöä.  

Vuoden 2021 lopussa kolmella vuosijäsenellä oli jäsenmaksut maksamatta kolmelta vuodelta. 

Sääntöjen mukaan kolmen perättäisen vuoden jäsenmaksun laiminlyömisen jälkeen hallitus voi 

erottaa jäsenen. Tämän perusteella hallitus totesi kokouksessaan 19.2.2022, että näiden kolmen 

vuosijäsenyys on lakannut 31.12.2021, Lisäksi seurasta erosi kaksi muuta henkilöä. 

Jäsenmäärät jäsentyypeittäin vuoden 2021 lopussa 

• elossa olevia kunniajäseniä  10 

• nuorisojäseniä 2 

• vuosijäseniä     61  

• ainaisjäseniä 121 

• ikäjäseniä (yli 75 v)  92 

Vuoden 2021 lopussa jäseniä oli yhteensä 286, joista naisia 181 ja miehiä 105. Ikärakenne painottuu 

selvästi eläkeikään jäsenten keski-iän ollessa 68 vuotta. Vuoden 2016 alusta jäsen on siirtynyt 

ikäjäseneksi täyttäessään 75 vuotta (aiemmin 70 vuotta). Ennen v. 2016 ikäjäsenyyden saavuttaneet 

pysyvät edelleen ikäjäseninä ja heidät on siis vapautettu jäsenmaksuista.  

Jäsenluettelon mukaan 80 vuotta täyttäneitä jäseniä oli vuoden lopussa 70, joista 90 vuotta täyttäneitä 

15. 

 

4. VUOSIKOKOUS JA SUKUTAPAAMINEN 

Sääntömääräiseen sukukokoukseen Kajaanissa hotelli Kajaanissa osallistui 18 paikan päällä ja 2 

etäyhteyden kautta.  
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Sukukokousten osallistujamäärät vuosina 2006–2021 

2006 Joutsa 31 henkilöä 2014 Paltamo 83 henkilöä 

2007 Kuopio 26 henkilöä          2015 Kemijärvi 46 henkilöä 

2008 Paltamo 66 henkilöä 2016 Kajaani 62 henkilöä 

2009 Vaala 36 henkilöä 2017 Joutsa 21 henkilöä 

2010 Paltamo 53 henkilöä 2018 Sotkamo 45 henkilöä 

2011 Sotkamo 60 henkilöä 2019 Kajaani 32 henkilöä 

2012 Oulu 47 henkilöä 2020 Paltamo 27 henkilöä 

2013 Kerimäki 41 henkilöä 2021 Kajaani 20 henkilöä 

 

5. TIEDOTTAMINEN JA MUISTAMISET 

Sukukokouskutsut postitettiin 29.6. suurimmalle osalle jäsenistöä postin kautta. Osa jäsenistä, 

yhteensä 65 henkilöä, sai kokouskutsun sähköpostitse 29. - 30.6.  

Sukuseuran Joululehti Tervaksia, seuran kotisivuja sekä sähköpostia on käytetty seuran asioista 

tiedottamiseen. Vuoden 2021 Tervakset -lehtiä postitettiin joulun alla yhteensä 41 kappaletta. Näistä 

33 oli jäsenten maksamia ja loput kahdeksan lähetettiin lehteen kirjoittaneille ja kunniajäsenille.  

Kirsti ja Timo Tervo vastasivat lehden aineiston kokoamisesta ja lehden taittamisesta. Painotyö 

tehtiin Helsingissä, painotalo Julkaisuapu Oy Deltassa. Seuran sihteeri Marjatta Mankinen tulosti 

lehteen tarvittavat osoitetarrat ja hoiti lehden postituksen. 

Sukuseuran esimies lähetti syntymäpäivätervehdykset ikäjäseniksi siirtyville 75-vuotiaille ja pyöreitä 

vuosia täyttäville 80-vuotispäivästä lähtien.   

Syntymäpäivätervehdyksiä on lähetty vuosina 2014 - 2021 seuraavasti: 

 

  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

60 vuotta - 6 8 4 8 7 8 10 

70 vuotta - 2 7 12 15 10 10 9 

75 vuotta 8 - - - - - - - 

80 vuotta 8 7 7 7 11 6 9 2 

90 vuotta 2 5 2 5 4 5 5 0 

100 vuotta 0 0 1 0 1 1 0 0 
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Seuran koti- ja Facebook-sivujen päivityksestä vastasi Annikki Hakkarainen. Kotisivujen kautta on 

muun muassa mahdollista liittyä jäseneksi, ilmoittaa osoitteenmuutoksesta ja antaa palautetta seuran 

toiminnasta. Pääosa jäsenhakemuksista on kuitenkin tullut aktiivisten jäsenten kautta. 

Seuran Facebook-sivujen kautta ovat niin kotimaassa kuin ulkomailla asuvat sukuun kuuluvat ja muut 

sukuasioista kiinnostuneet voineet ottaa yhteyttä ja hakea mahdollisia sukulaisiaan. Seuran 

Facebook-sivuilla on vuonna 2021 vierailtu eniten Suomesta, toiseksi eniten Yhdysvalloista ja 

kolmanneksi eniten Ruotsista. Yksittäisiä sivuilla kävijöitä on ollut Argentiinasta, Belgiasta, 

Espanjasta, Keniasta, Norjasta, Saksasta ja Swasimaasta. 

 

6. MYYNTITOIMINTA 

Seuran tuotteita myytiin pitkin vuotta, mutta erityisesti sukutapaamisessa. Vuoden 2021 lopussa 

sukuseuran tuotteita oli varastossa tätä toimintakertomusta seuraavan liitteen (Myyntivaraston 

inventaario 31.12.2021) mukaisesti yhteensä 2623,32 euron edestä. Seuran logolla varustettua mukia 

myydään toistaiseksi vain sukukokousten yhteydessä.  

Muita seuran myyntituotteita on mahdollista tilata Juha Tervolta. Jaalangan Tervoset -kirja on 

käytännössä loppuunmyyty, sillä yksi inventaarioluettelossa näkyvä kirja on varattu. Sotkamon 

Tervot -kirjaa saa myös Kainuun Kirja- ja Paperikaupasta Paltamosta ja Sotkamon kirjakaupasta. 

 

7. ARKISTOINTI 

Vuoden 2021 aikana Kansallisarkiston Oulun toimipaikkaan ei siirretty sukuseuran asiakirjoja. 

 

8. JÄSENHANKINTA 

Seuraan liittyi vuoden 2021 aikana vain viisi uutta jäsentä. Jäsenmäärä on vähentynyt kahdeksalla 

henkilöllä vuoteen 2020 verrattuna. 

 

9. TALOUS 

Tervaksien paperilehden maksullisuus ja vuoden 2021 aikana tulleet ylimääräiset tukimaksut ovat 

tasapainottaneet seuran taloutta niin, että vuoden 2021 tilinpäätös osoittaa 26,56 euron ylijäämää. 

Vuoden loppupuolella, 20.12.2021, seura sai kaksi Osuuskunta KPY:n arvo-osuuksien lahjoituserää. 

Toisessa, yksityishenkilöltä saadussa erässä on 224 arvo-osuutta ja toisessa, yritykseltä saadussa 

erässä on 249 arvo-osuutta. Verohallinnon antaman ennakkoratkaisun (17.09.2021/P0144034782) 

mukaan yhden arvo-osuuden verotusarvo on 20 €, joten erien arvot ovat 4480 € ja 4980 €. 

Lahjakirjojen ehtojen mukaan seura ei voi myydä arvo-osuuksia, ainoastaan käyttää arvo-osuuksien 

tuoton toimintaansa.  

Jäsenmaksujen osalta vuoden 2021 talousarvio rakentui 20 euron vuosijäsenmaksuun, ainaisjäsenen 

jäsenmaksu oli vuosijäsenmaksu kymmenkertaisena eli 200 €. Kannatusjäsenmaksu oli kaksin-

kertainen vuosi-/ ainaisjäsenmaksuun verrattuna siten, että maksu oli yksilöjäseneltä 40 €/v ja 

yhteisöjäseneltä 400 €/v. 


