
Mänttärin Sukuyhdistys
Toimintakertomus vuodelta 2020 (liite 1)

Koronapandemia vaikutti sukuyhdistyksen toimintaan kertomusvuonna paljon.
Sukujuhlia siirrettiin vuodella, johtokunnan kokouksia pidettiin myös etänä,
valtuuskunnan kokoukset pidettiin etänä ja sukukokous hybridikokouksena.

Mänttärin Sukuyhdistyksen säännöt uusittiin kertomusvuonna.

Valtuuskunta

Kertomusvuonna 2020 valtuuskuntaan ovat kuuluneet vuoden 2016 pidetyn
sukukokouksen valitsemina seuraavat henkilöt:

● Puheenjohtajana Anssi Paasivirta Helsingistä.
● Jäseninä Matti Arola, Atte Helminen, Aila Huovi, Eero Jung, Päivi

Lampinen, Ari Lehtomäki, Taito Muurman, Aki Mänttäri, Emilia Pulkki,
Erkki Mänttäri, Esa Mänttäri, Jarkko Mänttäri, Marja-Riitta Mänttäri,
Pekka Mänttäri, Roy Mänttäri, Tuomas Mänttäri, Tiina Nikkinen, Markku
Pakkanen, Sirpa Pohjalainen, Pirjo Pohto, Pekka Päivärinne, Sari
Riivari, Terhi Ruotsalainen, Kari-Matti Sahala, Olli Sipilä, Marja-Leena
Vainio, Kaisu Venäläinen, Reetta Väänänen ja Iina Wahlström.

Valtuuskunta kokoontui sääntömuutosasian käsittelyn vuoksi kaksi kertaa,
molemmat kokoukset pidettiin etänä.

Valtuuskunnan varsinaiseen kokoukseen 18.4.2020 osallistui 23
valtuuskunnan jäsentä, 1 kunniajäsen ja muita kutsuttuja 3 henkilöä.

Tämä valtuuskunta piti viimeisen kokouksensa 13.9.2020, johon
osallistui 17 valtuuskunnan jäsentä, 1 kunniajäsen ja muita kutsuttuja 2
henkilöä.

Johtokunta ja toiminnantarkastus

Valtuuskunnan valitsemaan johtokuntaan ovat kertomusvuonna kuuluneet
Kaisu Venäläinen puheenjohtajana, Minna Mänttäri varapuheenjohtajana,
Maija Vanhala ja Erkki Mänttäri sihteereinä, Sari Riivari rahastonhoitajana, Ari
Lehtomäki museovastaavana ja Eetu Pesu nuorisotoimintavastaavana.

Johtokunta kokoontui vuoden aikana eri menetelmillä kahdeksan
(8) kertaa. Johtokunnan kokouksissa ovat olleet läsnä myös valtuuskunnan
puheenjohtaja Anssi Paasivirta, valtuuskunnan varapuheenjohtaja Olli Sipilä
ja Niinipuun toimitussihteeri Marko Wahlström.

Osoiterekisteriä ja sukutietokantaa ovat hoitaneet Olli Sipilä ja
Marko Wahlström.

Toiminnantarkastajina ovat olleet Jarmo Lehtomäki ja Petra



Nyman, varalla Kari-Matti Sahala ja Aki Mänttäri.

Sukukokous

Sukukokous on yleensä pidetty Mänttärin sukujuhlien yhteydessä, mutta nyt
kun sukujuhlat jouduttiin siirtämään vuodella ja sääntöuudistus edellytti
sukukokouksen hyväksyntää se pidettiin Liikkalan VPK.talolla 25.10.2020.

Kokoukseen oli mahdollista ilmoittautua paikan päälle (enintään 50
henkilöä) tai osallistua verkon välityksellä. Kokousta saattoi seurata myös
verkon kautta Niinipuu-lehden YouTube-kanavalla. Kokouksessa oli läsnä 24
henkilöä ja kokousta seurasi etänä/etäyhteydellä 31 henkilöä.

Kokouksessa hyväksyttiin Mänttärin Sukuyhdistys ry:n uudet
säännöt, valittiin valtuuskunnan uudeksi puheenjohtajaksi Olli Sipilä ja uusi
valtuuskunta neljäksi vuodeksi.

Sääntöuudistus

Sääntömuutos oli tarpeellinen sen vuoksi, että vuonna 1964 hyväksytyt
säännöt eivät ole nykyisen yhdistyslain mukaiset, eivätkä ne kuvanneet
yhdistyksen nykyistä toimintaa.

Yhdistyksen jäsenyyttä koskevat kohdat oli muutettava. Tavoitteena oli
kirjoittaa säännöt niin, että viranomaiset voivat muun muassa verotus- ja
rahankeräysasioissa katsoa Mänttärin Sukuyhdistyksen yleishyödylliseksi.
Tällä näkökohdalla on merkittävä vaikutus yhdistyksen taloudenhoitoon.

Johtokunta päätti kokouksessa 12.3.2020 perustaa työryhmän viemään
sääntöuudistusta eteenpäin. Siihen kuuluivat Anssi Paasivirta, Olli Sipilä,
Kaisu Venäläinen, Esa Mänttäri, Minna Mänttäri ja Marko Wahlström.

Työryhmä käytti apuna Sukuseurojen Keskusliiton ja Suomen
Kotiseutuliiton laatimia mallisääntöjä sekä yhdistys- ja säätiöjuridiikkaan
erikoistunutta Asianajotoimisto Oili Kela Oy:tä. Uudet säännöt käsiteltiin ja
hyväksyttiin valtuuskunnan kokouksissa 18.4.2020 ja 13.9.2020. Lopullisesti
säännöt hyväksyttiin sukukokouksessa 25.10.2020. Patentti- ja
rekisterihallitus hyväksyi myös uudistetut säännöt.

Suurin muutos uusissa säännöissä koskee yhdistyksen jäsenyyttä. Nyt
sukuyhdistyksen jäseneksi tulee liittyä erikseen, kun ennen kaikki Mänttärin
sukuun kuuluvat olivat automaattisesti myös sukuyhdistyksen jäseniä.
Johtokunta päätti kokouksessaan 10.11.2020, että ne, jotka tällä hetkellä ovat
Mänttärin Sukuyhdistyksen jäseniä, ovat jäseniä myös jatkossa.

Samoin päätettiin, että 1.11.2020 ja sen jälkeen syntyneet eivät
automaattisesti ole sukuyhdistyksen jäseniä, vaan heidän on liityttävä
sukuyhdistykseen.

Toinen huomattava muutos on sukuyhdistyksen hallituksen (ennen
johtokunta) puheenjohtajan valinta; nyt sen tekee valtuuskunta, kun ennen



valinnan teki johtokunta keskuudestaan.

Toiminta

1. Sähköinen päätöksenteko

Johtokunta päätti kokouksessaan 12.3.2020, että Mänttärin
Sukuyhdistyksen johtokunta voi tehdä päätöksiä käyttämällä sähköisiä
yhteydenpitovälineitä.

2. Niinipuu-lehti

Niinipuu-lehti n:o 27 ilmestyi pääsiäiseksi, painos oli 14 600 kappaletta.
Lehti painettiin Hämeenlinnan Offset-Kolmio Paino Oy:ssä.

Toimituskunnassa ovat olleet päätoimittajana Anssi Paasivirta,
toimitussihteerinä Marko Wahlström sekä Eila Korjala ja Eeva
Puustinen. Avustajina Terhi Puustijärvi, Hannu Mäkinen ja Tuomas
Mänttäri. Ilmoitushankinnan hoiti Kaisu Venäläinen. Taittotyö oli tilattu
Kirsi Juuralta.

Niinipuu-lehti osallistui Kultti ry:n Vuoden laatulehti -kilpailuun.
Johtokunta valitsi kokouksessaan 10.11.2020 Niinipuu-lehden

uudeksi päätoimittajaksi valtuuskunnan puheenjohtaja Olli Sipilän.

3. Sukugolf

Suvun golfkilpailu pelattiin 5.9.2020 sateisessa säässä Nurmijärvi Golfin
kentällä. Mukana oli 25 osanottajaa. Kisan voitti naisissa Virpi
Markkanen ja miehissä Kari Knuuttila.

4. Sukutapaamiset

Sukutapaamisia ei koronapandemian takia järjestetty.

5. Nuorisotoiminta

Eetu Pesu on vetänyt nuorisotiimiä ja edustanut sitä johtokunnassa.

6. Sukutuotteet

Sukutuotteita on kertomusvuonna hankittu seuraavasti: kultaisia
riipuksia 15 kappaletta ja hopeisia riipuksia 15 kappaletta.



Sukutuotteiden varastoarvo ilman sukukirjoja oli 16.483 euroa
(31.12.2020). Sukukirjoja varastossa oli vuoden lopulla 1.375
kappaletta, joiden varastoarvo oli 24.750 euroa.

Sukutuotteiden myyjänä ja tuotevaraston hoitajana toimi Aila
Huovi apunaan Ari Lehtomäki.

Sukutuotevarasto ja yhdistyksen arkisto ovat Inkeroisissa
Kouvolan kaupungilta vuokratuissa tiloissa Päätie 19:ssä.

7. Sukumuseo

Vanhemman museoaitan pärekatto uusittiin peltikatoksi ja puusee
remontoitiin.

Museotoimikuntaan kuuluivat Ari Lehtomäki ja
asiantuntijajäsenenä Iina Wahlström.

Museovastaavana johtokunnassa toimi Ari Lehtomäki.
Museomestarina toimi Markku Kujala ja museoon pääsi hakemalla
avaimet häneltä.

8. Verkkotoiminta

Verkkotoiminta on kiinteä osa sukuyhdistyksen toimintaa.
Verkkopalveluiden painopiste on niinipuu.fi-sivustolla, joka tukee suvun
sosiaalisen median toimintaa. Niinipuu.fi-sivusto on avoin kaikille
asiasta kiinnostuneille ja siellä jaetaan laajasti tietoa myös
kotiseututyöstä.

Verkkosivuston kehitystyössä sukuyhdistyksen
yhteistyökumppanina toimii internet-sivuston suunnitteluun erikoistunut
tuusulalainen Feature Design Oy. Niinipuu.fi-verkkosivujen palvelintila
on vuokrattu helsinkiläiseltä K&T Neutech Oy:ltä (nyk. Planeetta
Internet Oy).

Niinipuu.fi:n kävijämäärissä tapahtui merkittävä parannus (+ 35
%) vuodesta 2019. Toimintavuoden aikana sivuilta tilastoitiin yhteensä
10.300 (7.651 vuonna 2019) eri kävijää ja 13.600 (10.100) istuntoa eli
keskimäärin noin 858 (637) kävijää ja 1.133 (841) istuntoa
kuukaudessa. Sivun katseluita kirjautui vuoden aikana 29.018 (21.456)
eli keskimäärin 2.418 (1.788) kuukaudessa. Kävijähuiput osuivat päiville
26.1., 19.4., 21.5., 2.7., 29.7. ja 25.10. Suurin osa kävijöistä
verkkosivulla tuli Suomesta, Yhdysvalloista, Ruotsista, Kanadasta ja
Kiinasta.

Niinipuun Facebook-sivulla oli vuoden lopussa 1.065 tykkääjää
(893 vuonna 2019) ja sivun julkaisut tavoittivat vuoden aikana arviolta
12.384 (7.450) Facebook-käyttäjää eli keskimäärin 1.032 (620)



käyttäjää/kuukausi. Aktiivisimmat kuukaudet olivat tammi-, huhti-, syys-
ja lokakuu.

Niinipuun Facebook-sivun lisäksi sukuyhdistys ylläpiti
toimintavuoden aikana seitsemää eri Facebook-keskusteluryhmää
(veriryhmä, sukugolffarit, taiteilijat, suvun nuoret, valtuuskunta,
sukututkijat ja Niinipuun toimitus). Lisäksi suvun aluetoimintoja varten
toimi kolme Facebook  ryhmää (pääkaupunkiseudun Mänttärit, Päijät- ja
Kanta-Hämeen Mänttärit ja Pirkanmaan Mänttärit).

Facebookin lisäksi Niinipuulla on sosiaalisen median kanavat
Instagramissa ja Twitterissä sekä live-videolähetyksiä varten
YouTube-kanava.

Lisäksi sukuyhdistyksen hallituksen sisäisenä
viestintäkanavana toimii WhatsApp-ryhmä. Myös pääkaupunkiseudun
Mänttäreiden yhtenä viestikanavana toimii oma WhatsApp-ryhmä.

9. Sukulaulukilpailu

Nuorisovastaava Eetu Pesu on toimintavuoden aikana järjestellyt
sovituskilpailua, jonka tavoitteena on synnyttää uusi versio
sukulaulusta, joka kunnioittaa alkuperäisen sanoituksen ja sävellyksen
henkeä. Sukulaulun sovituskilpailun aikaa jatkettu vuoden 2021
kevääseen.

10. Sukututkimus

Valtuuskunnan kokouksessa päätettiin aktivoida sukututkimuksen
verkostoa uudelleen.

Koronavuodesta huolimatta yhdistyksen sukututkimusaktiivit
ovat aloittaneet verkostoitumisen Facebook-ryhmän kautta.

Tällä hetkellä ryhmään on liittynyt jo 13 jäsentä ja ryhmän
jäsenillä on jo muutamia uusia tutkimushaaroja vireillä.

11. Sukujuhla 2020

Sukujuhla päätettiin siirtää koronapandemian takia heinäkuulle 2021.

12. Osallistumiset

Mänttärin Sukuyhdistys ja Niinipuu-lehti osallistuivat omalla osastolla
Tampereen Sampolassa järjestetyille sukututkimuspäiville 25.1.2020.

Osastolla päivystivät Pirkanmaan Mänttäreiden vetäjät Päivi
Lampinen ja Anne Kalliola sekä Niinipuun toimitussihteeri Marko



Wahlström.
Päivän aikana järjestettyyn messukyselyyn vastasi 83 henkilöä.

13. Muistamiset

● Markku Pakkanen järjesti 1.2.2020 hyväntekeväisyyskonsertin
60-vuotispäiviensä johdosta Myllykosken Seuratalolla.
Sukuyhdistystä edustivat paikalla Kaisu Venäläinen ja Erkki
Mänttäri.

● Ari ja Eija Lehtomäki kävivät onnittelemassa suvun kunniajäsentä
Raija Mänttäriä 21.7.2020 hänen täyttäessään 90 vuotta.

● Valtuuskunnan ja sääntötyöryhmän jäsen Esa Mänttäri täytti 50
vuotta 26.8.2020. Sukuyhdistys muisti rahalahjoituksella hänen
kirjaprojektiaan Mannerheim-ristin ritari Arvi Liikkasesta.

● Kunniajäsen Aini Rantanen täytti 95 vuotta 30.8.2020,
Sukuyhdistys muisti kukkasilla.

● Johtokunnan puheenjohtaja Kaisu Venäläinen täytti 75 vuotta
4.9.2020. Sukuyhdistys muisti kukkasilla.

14. Kestävän kehityksen ohjelma

Mänttärin Sukuyhdistys on toiminnassaan pyrkinyt noudattamaan
kestävän kehityksen ohjelmaa.

Vuoden aikana on käytetty kimppakyytejä sekä on vältetty
kertakäyttöastioiden käyttöä ja jos on käytetty, niin käytössä on ollut
ympäristöystävällisiä tuotteita.

Viestinnässä ja kokouksissa on käytetty sähköisiä muotoja.
Niinipuu-lehti on painettu ympäristöystävälliselle paperille.

HALLITUS


