
Mänttärin Sukuyhdiatys ry.    

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019 

Sukuyhdistyksen perustehtävänä on Mänttärin suvun tietojen ja jo koottujen 
tietojen tallentaminen ja ylläpitäminen sekä erilaisten tilaisuuksien ja tapahtumien 
järjestäminen. 

Sukututkimukseen liittyvät asiat ja tapaamiset ovat merkittävä osa suvun 
toiminnassa. 

Niinipuu-lehti ja verkkosivut www.niinipuu.fi oimivat jäsenistölle suvun asioiden 
tiedotus- ja tutustumiskanavana. 

• Teatterimatka Tampereen Työväenteatteriin 19.1.2019 katsomaan Billy Eliot -
musikaalia. 

• Niinipuu-lehden palkintojuhla pe 25.1.2019 Anjalatalossa. 
• Niinipuu-lehti n:o 26 ilmestyy ennen pääsiäistä. 
• Valtuuskunnan kokous pidetään su 28.4.2019 kello 12 Porvoossa. 
• Päijät-Hämeen sukutapaaminen ma 6.5.2019 kello 18 Lahden seudun 

sukututkijoiden tiloissa Väinämöisenkatu 2:ssa Lahdessa. 
• Sukuseurat sukumuseolla su 21.7.2019 kello 13 
• Sukugolf järjestetään Tawast Golfin kentällä Hämeenlinnassa la 7.9.2019 kello 

11.30. 
• Osallistutaan Vantaan seudun Sukututkijoiden 5.–6.10.2019 jo 20. kerran 

järjestämään suureen valtakunnalliseen Kuulutko Sukuuni tapahtumaan. 
Perinteisesti tilaisuuteen osallistuu satoja sukuseuroja eri puolilta maata. Viime 
vuosina kaksipäiväisessä tapahtumassa on vieraillut tuhansia ihmisiä. 
Tilaisuudessa on mahdollisuus saada kokonaiskuva tämän päivän 
sukututkimuksesta ja sukuseurojen toiminnasta. Tänä vuonna Mänttärin 
sukuyhdistys osallistuu tapahtumaan omalla osastollaan. On odotettavissa, 
että Suomen suurimman ja yhden aktiivisimman sukuyhdistyksen toiminta 
kiinnostaa maan muita sukuseuroja. Sukuseurojen Keskusliitto järjestää 
sukuseurojen parhaiden käytäntöjen työpajan, johon myös osallistumme. 

• Pääkaupunkiseudun Mänttärien tapaaminen järjestetään tänä vuonna 
poikkeuksellisesti Vantaan Hiekkaharjussa Kuulutko sukuuni tapahtuman 
yhteydessä. Tilaisuus on sunnuntaina 6.10.2019 kello 12 Toivotaan, että 
sukumme jäsenet eri puolilta maata osallistuvat tapahtumaan. 

• Luontoiltapäivä ja valokuvanäyttely su 27.10.2019 kello 14 Liikkalan VPK-
talolla. 

• Aino Niemen konsertti suunnitellaan pidettäväksi syksyllä Vehkalahti-talossa. 

Nuorisotiimi jatkaa toimintaansa ja kokoontumisista muistiot johtokunnalle. 
Nuorten selkeä yhteydenpitokanava on facebook sekä muut sähköiset kanavat. 

Valtuuskunnan vuoden 2018 kokouksessa tekemän päätöksen mukaisesti 
sukuyhdistys on käynnistänyt perinteistä sukututkimusta täydentävän 
geneettisen sukututkimushankkeen. Tavoitteena on Tuomas Abrahaminpojasta 
suoraan alenevissa polvissa olevien miesten geenikartan avulla selvittää sitä, 



missä päin maailmaa ovat suvun pitkät sukujuuret. Vertailun vuoksi selvitetään 
joidenkin sellaisten suurten sukuhaarojen geenikartta, joissa jossain aikaisessa 
vaiheessa sukuun on tullut vävy, joka on ottanut käyttöön vaimonsa Mänttärin 
sukunimen. Vastaavasti naislinjan avulla tutkitaan esiäitien sukujuuria. 
Erityishankkeena selvitetään ovatko Tammelan Mänttärit geneettisesti samaa 
sukua, vaikka yhteyttä perinteisellä sukututkimuksella ei ole löytynyt. 
 Sukukirjan tiedostojen avulla selvitettiin testiin soveltuvia ehdokkaita 
yhdessä Eeva Puustisen kanssa. Tässä vaiheessa mukaan on lähtenyt viisi 
testihenkilöä, joiden näytteet ovat tutkittavana amerikkalaisella geenitestiyhtiöllä 
Family Treellä. 
 Hankkeen käynnistyskokous pidettiin Helsingissä keskustakirjasto 
Oodin tiloissa. Mukana olivat testiin osallistuvat henkilöt. Tammelan suvun 
edustajat ja Suomi DNA-projektia hallinnoiva tohtori Marja Pirttivaara. 
Puhelinyhteyden kautta kokouksen osallistui Tukholmasta geenitutkimuksen 
asiantuntija Daniel Borshagovski. Tulosten tultua järjestetään tulosten tulkinnan 
työpaja. 

Virtuaalimuseoprojektia jatketaan ja perinteisiä museoita kehitetään. 

Sukuyhdistyksen verkkotoimintaa jatketaan kehittämällä verkkosivusto 
www.niinipuu.fi sisältöä entistä monipuolisempaan suuntaan. Uutisjuttujen 
sisältövirta pyritään varmistamaan mahdollisimman tasaisena läpi vuoden: 
tavoitteena on julkaista vähintään 2–3 omaa juttua kuukaudessa ja jakaa ne 
sosiaalisen median kanavissa. 
 Verkkosivujen käyttöä lisätään myös julkaisemalla sivuston Kuvagalleria-
osiossa sukuyhdistyksen arkistosta löytyviä niin sanottuja tunnistamattomia 
valokuvia. Tätä tukee painetussa lehdessä julkaistava Tunnistatko valokuvia -
palsta. 
 Toimintavuoden aikana verkkosivuston sisältöä tulee kehittymään myös 
Sukumuseo-osion osalta: museoesineistön kuvia ja tarinoita lisätään 
verkkosivuille osana sukuyhdistyksen “virtuaalimuseohanketta”. Oman osionsa 
virtuaalimuseossa tulevat muodostamaan myös suvun jäsenten kirjoittamat 
tarinat. 
 Toimintavuoden aikana sukuyhdistyksen järjestämissä tapahtumissa 
kerrotaan sukuyhdistyksen verkkopalveluista sekä opastetaan tarvittaessa 
verkon käytössä ja markkinoidaan myös sosiaalisen median kanavia. Vuoden 
aikana jatketaan sukuyhdistyksen nykyisten sosiaalisen median kanavien 
ylläpitoa. 

Jatketaan vuoden 2020 sukujuhlien valmistelua. 

Toimintavuoden aikana sukuyhdistyksen järjestämistä tapahtumissa kerrotaan 
sukuyhdistyksen verkkopalveluista sekä opastetaan tarvittaessa verkon käytössä 
ja markkinoidaan myös sosiaalisen median kanavia. 

Valtuuskunnan osallistumista sukuyhdistyksen toimintaan tehostetaan. 

Sukutuotteiden myyntiä jatketaan ja sitä pyritään tehostamaan. 



Sukuyhdistys kannustaa jäseniä aktiivisesti osallistumaan valtakunnallisiin ja 
paikallisiin sukututkimustapahtumiin, sekä yhteistyöhön muiden sukujen ja 
sukututkimusseurojen kanssa.                             

JOHTOKUNTA


