
MÄNTTÄRIN SUKUYHDISTYS RY    PÖYTÄKIRJA 

 

VALTUUSKUNNAN KOKOUS 

AIKA: 18.4.2020 klo 13:00 

PAIKKA: Etäkokous, videoneuvottelu 

 

OSALLISTUJAT:  

Valtuuskunnan jäsenet 
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Kunniajäsenet 
Mänttäri Reijo, Sipilä Samuli, Huovila Timo, Raija Mänttäri, Aini Rantanen ja Eeva 
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1. Kokouksen avaus ja osanottajien toteaminen. 

Sukuvaltuuskunnan puheenjohtaja Anssi Paasivirta avasi historiallisen etäkokouksen ja 

toivotti kaikki tervetulleiksi. Puheenjohtaja kiitti Markoa ja Ollia kokoustekniikan 

hoitamisesta.  

Todettiin läsnäolijat (yllä). 

 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.  

Kaikki valtuuskunnan jäsenet ovat etukäteen antaneet suostumuksensa etäkokouksen 

järjestämiseksi. (liite  9, suostumukset)  

Kokous on päätösvaltainen, kun siihen osallistuu vähintään 10 valtuuskunnan jäsentä. 

Kokouskutsu on pitänyt lähettää vähintään seitsemän päivää ennen kokousta kirjeellä. 

Valtuuskunnan vuonna 2016 tekemän päätöksen mukaisesti kutsu voidaan esittää myös 

sähköpostitse.  

21.2.2020 lähetetyllä sähköpostiviestillä sukuyhdistyksen valtuuskunta kutsuttiin 
kokoukseen Lahteen. Koronaviruksen aiheuttaman pandemian ja poikkeustilamääräysten 
vuoksi kokous päätettiin toteuttaa etäkokouksena lauantaina 18.4.2020 klo 13- 
16. Etäkokouksen kutsu on lähetetty valtuuskunnan jäsenille ja kunniajäsenille 26.3.2020. 

 
Todettiin kokous sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi ja osanottajamäärältään (23 
valtuuskunnan jäsentä) päätösvaltaiseksi. 

 
3. Sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen 

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Minna Mänttärin. 

Puheenjohtaja kutsui kokouksen tekniseksi sihteeriksi Marko Wahlströmin. 

Puheenjohtaja ehdotti, että kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittaisiin Sari Riivari ja Esa 

Mänttäri. Heidät valittiin tehtävään ja samalla päätettiin heidän toimivan tarvittaessa 

ääntenlaskijoina. 

 

4. Valtuuskunnan varapuheenjohtajan valitseminen 

Valtuuskunnan varapuheenjohtajaksi vuodelle 2020 valittiin yksimielisesti Olli Sipilä. 

 

5. Toimintakertomus vuodelta 2019. (Liite 1) 

Toimintakertomus on lähetetty sähköpostitse ennalta kokousmateriaalien mukana. 

Puheenjohtaja avasi keskustelun toimintakertomuksesta.  

Tuomas Mänttäri kommentoi toimintakertomusta hyvin laadituksi ja perustelluksi. 

Atte Nieminen ja Marja-Leena Vainio, kommentoivat toimintakertomusta hyvin 

tehdyksi. 



Muutosehdotuksia ei tullut. 

Hyväksyttiin toimintakertomus 2019.  

 

 

6. Yhdistyksen tilit vuodelta 2019 , toiminnantarkastajien lausunto (Liite 2) ja tilinpäätöksen 

vahvistaminen 

 

Rahastonhoitaja Sari Riivari esitteli vuoden 2019 tilinpäätöksen muutoskohdat verrattuna 

aiempaan vuoteen.  

Tuloslaskelma ja tase on lähetetty kokousmateriaalien mukana etukäteen osallistujille. 

Tuloslaskelma 2019: 

Tuottojen osalta suurimmat muutokset ovat: 

▪ Tampereen teatteriretki tuotti 3000 € lipputuloja 

▪ tukimaksun summaksi muutettiin 15 €, aiemman 10 € sijaan, mikä 

kasvatti tukimaksujen kokonaissummaa. 

o Kulupuolella  

▪ Niinipuun painatus- ja postituskulut kasvoivat n. 10000€ eurolla 

budjetoituun ja edellisvuoden toteumaan verrattuna.  

▪ Marko Wahlström kertoi postituksen lisälaskusta, mikä selitti ylityksen. 

Posti teki 1.1.2019 postimaksuluokan muutoksen, mikä aiheutti 

ylisuuren, kaksinkertaisen laskun yhdistykselle. Tästä ei erikseen 

tiedotettu asiakkaita. Niinipuu postitettiin vuonna 2019 lehtiluokassa 

aiemman pressbasic-luokan sijaan.  

Kommenttina vielä, että tämän vuoden lehti lähti economy-luokassa ja 

kulut pysyvät näin kohtuullisina. 

▪ Teatterinmatkan kulut myös 3000€ 

▪ Kokouskulut olleet aiempia vuosia suuremmat 

▪ Tilikauden tulos 13632,17€ tappiollinen 

Puheenjohtaja avasi keskustelun tilinpäätöksestä.  

Roy Mänttärin kysymykseen tappion kattamisesta vastattiin, että se katetaan 

yhdistyksen taseesta. 

Pekka Päivärinta kysymykseen tukimaksujen riittävyydestä lehden kulujen 

kattamisessa vastattiin, että Niinipuun tukimaksut ja ilmoitusmaksut ovat 

aiempina vuosina kattaneet kulut, mutta ei vuonna 2019, johtuen kalliista 

postituksesta.  

 

Toiminnantarkastajien kertomus on myös lähetetty etukäteen sähköpostitse kaikille. 

Puheenjohtaja luki lausunnon johtopäätökset. 



Kuultujen selvitysten sekä toiminnantarkastajien lausunnon perusteella vahvistettiin 

yksimielisesti vuoden 2019 tilinpäätös.  

 

7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle 

Valtuuskunta myönsi tili- ja vastuuvapauden johtokunnalle vuoden 2019 osalta. 

Johtokunnan jäsenet eivät osallistuneet päätöksen tekoon.  

 

8. Johtokunnan jäsenten valitseminen vuodelle 2020 

Johtokunnan puheenjohtaja Kaisu Venäläinen käytti puheenvuoron, jossa hän kertoi, 

että Sirpa Pohjalainen ei halunnut jatkaa johtokunnan jäsenenä. Kaisu ehdotti tilalle 

Maija Vanhalaa. Muut johtokunnan jäsenet olisivat valmiita jatkamaan vuonna 2020.  

Käytiin keskustelua asiasta ja valittiin vuoden 2020 johtokunnaksi: 

Ari Lehtomäki, Erkki Mänttäri, Minna Mänttäri, Eetu Pesu, Sari Riivari, Maija 

Vanhala ja Kaisu Venäläinen.  

 

9. Toiminnan tarkastajien valitseminen vuodelle 2020 

Vuonna 2019 toiminnantarkastajina ovat toimineet Petra Nyman ja Jarmo Lehtomäki. 

Varatoiminnantarkastajina ovat olleet Aki Mänttäri ja Kari-Matti Sahala. 

Valittiin heidät kaikki jatkamaan tehtävässään vuonna 2020. 

 

10. Toimintasuunnitelma vuodelle 2020 (Liite 3) 

Toimintasuunnitelma on lähetty ennalta sähköpostin liitteenä.  

Puheenjohtaja avasi keskustelun toimintasuunnitelmasta.  

Roy Mänttäri kysyi, onko ajatuksia Niinipuun julkaisemiseen verkossa? 

Marko Wahlström vastasi lehden löytyvät jo verkkosivuilta. Uusin lehti sieltä vielä puuttuu. 

Se viedään verkkosivuille jonkin ajan kuluttua siitä, kun printtilehti on mennyt postissa 

jäsenille. Verkkosivuilta löytyvät tällä hetkellä Niinipuut vuodesta 2008 alkaen. 

Toimintasuunnitelmasta nostettiin esiin pääkohtia: 

Sääntöuudistus on suuri vuoden 2020 operaatio. Sukukokous pidetään syksyllä Liikkalan 

VPK:n talolla. Pandemiatilanteen takia sukujuhlat siirretään vuodelle 2021. 

Muutosehdotuksia ei tullut. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2020. 

 

11. Talousarvio vuodelle 2020 (Liite 4) 

Talousarvio on lähetetty ennalta sähköpostitse kokousmateriaalien yhteydessä. 

Puheenjohtaja avasi keskustelun talousarviosta. 



Suurin muutos on, että tukimaksuja tälle vuodelle arvioidaan saatavan vain 500 €. Sen 

selitykseksi puheenjohtaja kertoi, että 2019 kesällä on tullut voimaan uusi rahankeräyslaki. 

Sen mukaan rahankeräystä voi harjoittaa vain yleishyödyllinen yhdistys, yhteisö tai säätiö. 

Lupa on haettava poliisihallitukselta. Rahankeräystä valvotaan tarkasti ja MSY ei haluta 

tehdä rahankeräysrikosta. 

Edellä mainitusta syystä Niinipuun välissä ei ole tukimaksujen tilinsiirtolomaketta.  

Yhdistys ei saa kehottaa ketään maksamaan, mutta yhdistys saa ottaa vastaan, jos joku 

lahjoituksia haluaa tehdä.  

Perinteisesti maksaneet ovat kyselleet maksun suorittamista. Tilinumeron saa antaa, mutta 

rahaa ei saa pyytää. Jäsenmaksujen keräys olisi sallittua, jos yhdistyksen säännöt sen 

mahdollistaisivat. 

Jotta rahankeräyslupa voidaan jatkossa saada, tulee tehdä sääntömuutos. 

Niinipuun ilmoitustulot ovat ennakkotietojen perusteella tänä vuonna suuremmat, kuin 

viime vuonna. Laskut lähteneet tällä viikolla. On kuitenkin epävarmaa, miten ilmoitustuotot 

toteutuvat, sillä varsin moni ilmoittaja on pienyritys, joiden taloudellista asemaa pandemia 

olennaisesti heikentää. 

Todettiin myös, että Sukumuseon katto ja puucee vaativat korjausta. 

Sääntöuudistus tulee myös maksamaan. 

Koska tukimaksuja ei kerätä, tehdään sääntömuutos ja välttämättömiä korjaustoimia, 

talousarvio on alijäämäinen. 

Hyväksyttiin yksimieliesti vuoden 2020 talousarvio. 

 

12. Esitellään suvun tutkimuksista vuoden aikana saadut tulokset (katso Toimintakertomuksen 

kohdat 10 ja 13) 

Aiheesta oli tarkoitus järjestää työpaja Lahden kokouksen yhteydessä. 

Geenitutkimuksen tuloksia selvitetty toimintakertomuksen kohdassa 10.  

Mänttärit kuuluvat Keskieurooppalaiseen, hieman harvinaiseen Haploryhmään. Tähän 

ryhmään kuuluu 3 – 5 % suomalaisista miehistä. 

On tutkittu myös sukuhaaroja, joista tiedettiin, että aikoinaan toisesta suvusta taloon on 

tullut isäntä, joka on ottanut käyttöön Mänttäri sukunimen. Eerolan haara kuuluu N-

ryhmään.  

Tammelan Mänttärit eivät ole geneettisesti Mänttäreille sukua.  

Sukutiedostoa on tarpeen pitää yllä ja tähän mietitään keinoja.  

Kuultiin vuoden aikana saadut tulokset sukututkimuksesta. 

 



13. Mänttärin Sukuyhdistyksen sääntöjen uudistaminen 

Sääntöjen muuttamisen perusteet, päälinjaukset ja prosessi (Liite 5) 

Sääntömuutosehdotus (liite 6) 

Materiaalit lähetetty ennalta valtuuskunnan jäsenille.  

Puheenjohtaja kertoi sääntömuutosprosessista (liite 5): 

Sääntömuutosprosessi on aloitettu erityisesti kahdesta syystä. 

Säännöt on uudistettava, koska lainsäädäntö on muuttunut. Yhdistyksen säännöt eivät 

ole lainsäädännön mukaiset. Toiminta on myös muuttunut vuoden 1964 jälkeen ja 

säännöt laaditaan vastaamaan toimintaa. 

Toinen peruste sääntömuutokselle on tavoite saada varmistettua Sukuyhdistyksen 

toiminnalle yleishyödyllisyyden status. Verohallinnon sisäisen ohjeen mukaisesti, 

sukuyhdistykset eivät ole yleishyödyllisiä. Asiaan on pyritty vaikuttamaan mm. 

Sukuseurojen Keskusliiton ja Karjalaliiton toimesta. Muiden kuin laissa erikseen 

nimettyjen yhdistysten ja järjestöjen lisäksi yleishyödyllinen voi olla, jos toiminta ei 

kohdistu vain rajoitettuun henkilöryhmään.  Mänttärin sukuyhdistyksen toiminta on jo 

vuosikymmeniä ollut laajaa ja monipuolista ja siten täyttänyt yleishyödyllisyyden 

vaatimukset. Mutta vanhentuneet säännöt eivät ole kuvanneet nykytoimintaa. 

Yleishyödyllisyydestä seuraa, että testamenttilahjoitukset saadaan verovapaana ja 

yhdistyksellä on mahdollisuus hakea rahankeräyslupaa.  

Sääntömuutosta valmistelemaan nimettiin työryhmä, joka on hyödyntänyt työssään 

vanhojen sääntöjen lisäksi Sukuseurojen Keskusliiton ja Kotiseutuliiton mallisääntöjä. 

Prosessissa on hyödynnetty myös yhdistysasioihin perehtynyttä lakimiestä. Prosessi 

etenee siten, että sääntöjen mukaisesti sääntöehdotus on hyväksyttävä kahdessa 

vähintään kuukauden välein olevassa valtuuskunnan kokouksessa. Yhdistyksen 

varsinainen kokous, sukukokous, vahvistaa/hyväksyy sääntömuutoksen. Tätä ennen 

säännöt käytetään PRH:n esitarkastuksessa.  

 

Avattiin periaatekeskustelu: 

Aki Mänttäri totesi, että on tehty erinomaisen hyvää työtä, yleishyödyllisyysstatus on 

ehdottoman välttämätön. Isoista linjoista ei huomautettavaa. Kannatan lämpimästi 

ehdotusta. 

Tuomas Mänttäri totesi, että pätevästi ja hyvin perustellusti tehty valmistelu. Tältä 

pohjalta syytä edetä. 

Iina Wahlström kertoi olevansa samaa mieltä edeltävien kanssa. 



Jorma Mänttäri lausui, että on tehty perusteellista työtä ja esitys perusteltu hyvin. 

Tämä on välttämättömyys. Toiminnan kannalta voisi olla kahden kokouksen valinta 

hyvä toimintatapa, mutta ryhmän kannalta voi olla vaikeaa saada kasaan isoa määrää. 

Käytiin sääntöesitys kohdittain läpi ja tehtiin hienosäätöä sekä pieniä muutoksia. 

(hyväksytty esitys liitteenä) 

Äänestettiin valtuuskunnan kokouskäytänteistä. Yhden kokouksen käytäntö voitti äänin  

13-9.  

Hyväksyttiin sääntömuutosehdotus ja lähetetään se PRH:lle esitarkastukseen (liite 7 

muutokset ja liite 8 lopulliset säännöt). 

 

 

14. Muut asiat 

Kotiseutujuhla ja sukukokous 25.10.2020 Liikkalassa. 

Kaisu Venäläinen kertoi, että tilaisuudessa esitellään myös Liikkalan historiaa 

asemankulmalta. 

Sukujuhla järjestetään 17 - 18.7.2021 Myllykoskella 

Sukujuhlan valmistelutoimikunnan puheenjohtaja Minna Mänttäri kertoi, että nyt saimme 

ikään kuin vuoden lisää valmisteluaikaa. Juhlan valmistelut ovat edenneet aika pitkälle. 

Suunnitelma säilyy ennallaan. Sukulaulun sovituskilpailu on jo käynnissä. 

Aktivoidaan sukututkimustoimintaa. Vetäjinä Olli Sipilä ja Kari-Matti Sahala. 

 

15. Kokouksen päättäminen  

Puheenjohtaja kiitti osallistujia historiallisesta kokouksesta ja päätti kokouksen klo 15:59.  

  

Pöytäkirjan vakuudeksi, 

 

 

_________________________   ________________________ 

Anssi Paasivirta    Minna Mänttäri 

puheenjohtaja    sihteeri 

 

 

 

_________________________   ________________________ 

Sari Riivari     Esa Mänttäri 

pöytäkirjantarkastaja    pöytäkirjantarkastaja 


