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MÄNTTÄRIN SUKUYHDISTYS  RY    

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020. 

 

 

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. 

Niinipuulehti ja kotisivut www.niinipuu.fi toimii jäsenistölle suvun asioiden tiedotus- ja 

tutustumiskanavana. 

 

Mänttärin Sukuyhdistys ja Niinipuu-lehti osallistuvat omalla osastolla Tampereen Sampolassa 

järjestettäville sukututkimuspäiville lauantaina 25.1.2020. 

 

Niinipuulehti n:o 27 ilmestyy kiirastorstaina 9.4. 

 

Valtuuskunnan kokous pidetään lauantaina 18.4.2020 etäkokouksena koronavirus epidemian takia. 

 

Sukugolf järjestetään  lauantaina 5.9.2020 klo 11.30 Nurmijärvellä, Nurmijärvi Golfin kentällä. 

 

 

Järjestetään kotiseututapahtuma sunnuntaina 25.10.2020 klo 14.00 Liikkalan VPK:n talolla. 

Samassa yhteydessä pidetään sukukokous, missä käsitellään mm. yhdistyksen uudet säännöt. 

 

Nuorisotiimi jatkaa toimintaansa ja kokoontuu tarvittaessa. Nuorten selkeä yhteydenpitokanava on 

Facebook sekä muut sähköiset kanavat. 

 

 

eMuseo projekti etenee alkuvuoden aikana ja mobiilisivusto valmistuu. Fyysisen museon uudelleen 

järjestely tehdään museotoimikunnan ohjeiden mukaisesti keväällä ja valmiiksi kesän aikana. 

 

 

Käynnistetään Mänttärin Sukuyhdistys ry:n vuodelta sääntöjen uusiminen. 

Sääntömuutos on tarpeellinen sen vuoksi, että vuonna 1964 hyväksytyt säännöt eivät ole nykyisen 
yhdistyslain mukaisia eivätkä ne kuvaa yhdistyksen nykyistä toimintaa. Yhdistyksen jäsenyyttä koskevat 
kohdat on muutettava. Tavoitteena on kirjoittaa säännöt niin, että viranomaiset voivat mm. verotus- ja 
rahankeräysasioissa katsoa Mänttärin Sukuyhdistyksen yleishyödylliseksi. Tällä näkökohdalla on 
merkittävä vaikutus yhdistyksen taloudenhoitoon. Mahdollisuuksien mukaan pyritään säilyttämään 
nykyisten sääntöjen linjaukset. 

Sääntömuutos on tarkoituksenmukaista saada läpivietyä tämän vuoden aikana. Sääntöjen  muuttaminen 
edellyttää, että ennen sukukokouksen käsittelyä sääntömuutosehdotukset hyväksytään kahdessa  vähintään 
kuukauden väliajoin pidetyssä kokouksessa. Näin ollen valtuuskunnan on varauduttava pitämään tänä 
vuonna vielä kaksi lisäkokousta (ehkä elokuussa ja syyskuussa), jotka todennäköiseksi joudutaan myös 
pitämään etäkokouksina.   

 

Vanhemman sukumuseon katto uusitaan peltikatoksi ja puusee kunnostetaan. 

 

Vuodelle 2021 siirrettyjen sukujuhlien valmistelua jatketaan. 

 

Saatujen geenitutkimustulosten analysointia jatketaan. Monet sukuun kuuluvat henkilöt ovat itsenäisesti 

teettäneet vastaavia tutkimuksia. Tiettävästi ainakin 170 henkilöä on teettänyt tällaisia tutkimuksia. 

Selvitetään miten geneettistä sukututkimusta olisi tarkoituksenmukaista jatkaa ja asiasta kiinnostuneiden 

yhteistyötä voitaisiin lisätä. Selvitetään miten yhteisöpalvelu Geni.comissa toimivien Mänttärin sukua 

http://www.niinipuu.fi/


tutkivien henkilöiden yhteistyö voitaisiin organisoida. 

 

Sukutietokannan päivittäminen aloitetaan kokoamalla sukututkimus/tietokanta työryhmä.  
 

Valtuuskunnan osallistumista sukuyhdistyksen toimintaan tehostetaan. 

 

Sukutuotteiden myyntiä jatketaan ja sitä pyritään tehostamaan. Kirjamyyntiä tehostetaan muu muassa 

osallistumalla erilaisiin tapahtumiin ja tekemällä yhteistyötä myllykoskelaisen Reuna-kirjakaupan kanssa. 

 

Sukuyhdistys kannustaa jäseniä aktiivisesti osallistumaan valtakunnallisiin ja paikallisiin 

sukututkimustapahtumiin, sekä yhteistyöhön muiden sukujen ja sukututkimusseurojen kanssa.   

                          

 

 

 

JOHTOKUNTA 

    

 
 


