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Mänttäri Raija, Mänttäri Reijo, Puustinen Eeva, Rantanen Aini ja Sipilä Samuli 
 

Johtokunta/muut  
Pesu Eetu 

 

 

 

 

 

 



1. Kokouksen avaus ja osanottajien toteaminen. 
Puheenjohtaja avasi valtuuskunnan kokouksen 13:36. Pidettiin hiljainen hetki Timo 
Huovilan muistolle.  
Todettiin kokoukseen osallistujat (yllä). 
Lisättiin esityslistaan kohta 6 Muut asiat. Hyväksyttiin kokouksen esityslista kokouksen 
työjärjestykseksi. 
 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 
Kokous on kutsuttu koolle 31.8.2020. Poikkeuslaki on voimassa edelleen ja se mahdollistaa 
etäkokouksien pitämisen, vaikka yhdistyksen säännöt eivät sitä mahdollisuutta tunnistaisi. 
Todettiin kokouksessa olevan läsnä 17 valtuuskunnan äänivaltaista jäsentä, mikä on riittävä 
määrä, jotta kokous on päätösvaltainen. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
3. Sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen. 

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Minna Mänttärin. 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marja-Riitta Mänttäri ja Sari Riivari. Samat henkilöt 
toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.  

 
4. Mänttärin sukuyhdistyksen sääntöjen uudistaminen. 

Johtokunta esittää, että valtuuskunta päättää esittää PRH:n esitarkastamaa 
sääntömuutosehdotusta (liite 1) sukukokouksen päätettäväksi. Nykyisten sääntöjen 
mukaan sukukokous voi päättää sääntöjen muuttamisesta yksinkertaisella 
ääntenenemmistöllä.  
PRH lähetti laatimiimme sääntöihin tarkennuspyynnön. Tarkennusten ollessa teknisiä, 
katsottiin, että johtokunta ja valmistelutyöryhmä voivat muutokset tehdä.   
Puheenjohtajan johdolla käytiin läpi PRH:n esitarkastamat säännöt kohta kohdalta.  
PRH:n vaatimat tekniset muutokset edellisessä kokouksessa laadittuihin sääntöihin 
eriteltyinä: 
 

kohta 6. Valtuuskunta voi päättää ylimääräisen jäsenmaksun ja muun maksun 
perimisestä.  
 
kohta 7. Yhdistyksen varsinainen kokous (varsinainen sukukokous) pidetään joka 
neljäs vuosi vuoden loppupuoliskolla, marraskuun loppuun mennessä. 
 
kohta 8. Määriteltiin hallituksen toimikauden kesto. Hallituksen toimikausi alkaa 
valintakokouksen päätyttyä. Hallituksen toimikausi alkaa valtuuskunnan 
vuosikokouksessa ja päättyy valtuuskunnan seuraavan vuosikokouksen päättyessä. 
 
kohta 13. Näiden sääntöjen muuttamisesta voidaan päättää sukukokouksessa 
yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, jos valtuuskunta on kahdessa perättäisessä 
vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä kokouksessa ehdotuksen hyväksynyt. 
Näiden sääntöjen muuttamisesta päätetään valtuuskunnan esityksestä 
sukukokouksessa yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. 
 
kohta 14. Yhdistyksen purkautumisesta päättää sukukokous. Tällöin on yhdistyksen 
vara käytettävä yleishyödyllisen kotiseututyön edistämiseksi sukukokouksen 



lähemmin määräämällä tavalla. Lisätty lause: Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi 
käytetään varat samaan tarkoitukseen. 

 
Valtuuskunta hyväksyi PRH:n esitarkastaman sääntömuutosehdotuksen sukukokouksen 
päätettäväksi. 

 
5. Sukukokous 

Johtokunta esittää, että koronatilanteen johdosta Mänttärin Sukuyhdistyksen vuoden 2020 
sukukokous pidetään su 25.10.2020 osittain etäkokouksena. Kokous järjestetään Liikkalan 
VPK:n talolla, jossa kokoukseen voi korona-ajan kokoontumissäädösten mukaan osallistua  
enintään 50 henkilöä. Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteydellä. Osallistuminen 
edellyttää ennakkoilmoittautumista.  Liitteenä hybridikokouksen toteutussuunnitelma, 
(liite 2). 
 
Olli Sipilä esitteli toteutussuunnitelman valtuuskunnalle. Puheenjohtaja on ollut yhteydessä 
oikeusministeriön kansliapäällikköön ja selvitellyt kokouskäytänteiden osalta 
poikkeuslainsäädännön jatkumista syyskuun lopun jälkeen. Poikkeusoloja tultaneen 
jatkamaan. 

 
Sukukokouksen yhteydessä ei järjestetä aiemmin suunniteltua kotiseutujuhlaa. 
 
Päätettiin toimia johtokunnan esittämän suunnitelman mukaisesti.  
 

6. Muut asiat 
Puheenjohtaja alusti tulevia varainhankintamahdollisuuksia. Ensisijaisesti jatkossa 
pyrittäisiin vapaaehtoiseen maksuun. Tämä on mahdollista ainoastaan poliisihallinnon 
rahankeräysluvan avulla. Mikäli rahankeräyslupaa ei saada, tulee jäsenmaksun kerääminen 
ajankohtaiseksi. Tällöin joudutaan pitämään ylimääräinen valtuuskunnan kokous, jossa 
hyväksytään jäsenmaksun suuruus. 
 
Asiasta käytiin keskustelua, jossa Aki Mänttäri kommentoi puheenjohtajan alustuksen 
olevan hyvä ja kannatettava.   

 
7. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja kiitteli valtuuskuntaa aktiivisesta toiminnasta erityisesti sääntömuutoksen 
osalta. Samalla hän kertoi kyseessä olleen viimeinen valtuuskunnan kokous, jossa hän 
toimii puheenjohtajana. Hän on toiminut kaikkinensa 44 vuotta sukuvaltuuskunnan 
jäsenenä, viimeiset vuodet puheenjohtajana ja sitä ennen varapuheenjohtajana. 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.34. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Pöytäkirjan vakuudeksi, 
 
 
Aika ja paikka 
 
 
 
___________________________   __________________________ 
Anssi Paasivirta    Minna Mänttäri 
puheenjohtaja    sihteeri 
 
 
 
 
Aika ja paikka 
 
 
 
___________________________   __________________________ 
Marja-Riitta Mänttäri    Sari Riivari 
pöytäkirjantarkastaja    pöytäkirjantarkastaja 
 
 
 
 
 
 


