
MÄNTTÄRIN SUKUYHDISTYS ry.!!
MUISTIO 14.4.2013!!
Valtuuskunnan kokouksen ideointikeskustelu!!!
Aika: 14.4.2013 klo 13.45–15!
Paikka: Viljamaan ravintola, Liikkala!
Läsnä: Valtuuskunnan kokoukseen osallistuneet henkilöt.!!!
1. Sähköisten palvelujen kehittäminen ja sosiaalisen median hyödyntäminen.!
Tavoitteena on, että sukuyhdistyksen sähköinen toiminta modernisoidaan ja aktivoidaan.!
Nettiin on syntynyt spontaanisti kaksi Mänttäreiden keskustelurinkiä. Lisäksi netissä on  
sukuyhdistyksen viralliset sivut. !
Yhdistyksen sivut ovat teknisesti vanhentuneet ja työläät päivittää. !
 Sähköisten palvelujen kehittäminen on jo aloitettu kotisivujen uusimisella, uudet kotisivut 
valmistuvat alkukesästä. Toiminta tullaan siirtämään www.niinipuu.fi nimen alle.!
Verkkotunnus on rekisteröity viestintävirastossa MSY:lle.!
Sukuyhdistykseen liittyvää nettitoimintaa pyritään aktivoimaan. Erityisesti pyritään käynnistämään 
toimintaa, jolla nuorempia ikäluokkia saataisiin mukaan.!
Valtuuskunta tuotti innostuneen parityöskentelyn kautta ehdotuksia nettitoiminnan sisällön 
kehittämiseksi. Sähköisten palvelujen kehittämisvastuulliset työstävät ehdotukset toiminnan 
sisällöksi.!
Kehittämistyötä ovat tehneet Marko Wahlström ja Olli Sipilä. Työryhmää täydennettiin vielä Atte 
Helmisellä.!!
2. Alueellisten sukutapaamisten etenemisaskeleet!
Pääkaupunkiseudulla on järjestetty vuosittainen sukutapaaminen jo 17 kertaa. Anssi Paasivirran 
jälkeen Atte Helminen ottaa vetovastuun pääkaupunkiseudun toiminnasta. Pääkaupunkiseudulla 
toiminnasta vastaa paikallistyöryhmä, jota tarpeen mukaan täydennetään. Tämän vuoden 
tapahtuma on maanantaina 7.10. klo 18.30 Paasitornissa.!
Tämän vuoden syksyllä järjestetään tapaaminen myös Lahden seudulla. Vastuuhenkilöinä ovat 
valtuuskunnan jäsenet Jorma Mänttäri ja Tiina Nikkinen.  !
Tavoite on että paikkakuntakohtaista toimintaa laajennetaan periaatteella ”joka vuosi yksi 
tapaaminen lisää”. Kokoon kutsuminen voi tapahtua joko kirjeitse sukutiedoston osoiteluettelon 
mukaan tai soittorinki periaatteella.!
! !
3. Niinipuun mainoksien hankinta valtuuskunnan jäsenten kotipaikkakunnilla.!
Ilmoitusten hankinta on hallinnassa Kymenlaakson alueella, mutta muualla maassa toimivia suvun 
yrittäjiä on vaikea saavuttaa. Valtuuskunnan jäsenille annettiin tehtäväksi selvittää 
kotipaikkakunnallaan toimivia sukuun kuuluvien yrityksiä ja antaa niistä tiedot ilmoitushankkija 
Kaisu Venäläiselle. !
Esa Mänttäri selvittänee suvun yrittäjät pääkaupunkiseudulla. !
Tarvittaessa on käytettävissä sukutiedoston osoiteluettelo.!!!
4. Nuorisojaosto!
Sukuyhdistyksen toiminnan jatkuvuuden kannalta nuorten saaminen erilaisilla tavoilla mukaan 
toimintaan olisi tärkeää, joskin haasteellista. Kokemusviitteenä on 1970-luvulla silloisen 
sukuyhdistyksen johdon perustama nuorisojaosto, josta sittemmin on saatu mm. sukuyhdistyksen 
johtokuntaan puheenjohtajat. Luontevin tapa nuorten mukaan saamiseen ovat netissä tapahtuva 
toiminta ja erilaiset uudentyyppiset tapahtumat, joiden valmisteluun saataisiin nuoria mukaan. Olisi 
löydettävä nuorista avainhenkilöitä jotka lähtisivät mukaan uudentyyppiseen toimintaan ja 
vetäisivät samalla mukaan toisia. Sovittiin, että etsitään näitä nuoria (alle 30-vuotiaita) omasta 
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lähipiiristä. Nimet ja ajatukset mahdollisista toiminnallisista aihioista ilmoitetaan Anssi Paasivirralle. 
Nuorten toimintaa kehittää erityisesti johtokunnan uusi jäsen Marja-Leena Vainio.!!
5. Suvun tietokannan ylläpito!
Sukutietokannan ylläpito on haasteellinen tehtävä. Tavoitteena on kehittää menettely, jolla 
sukutiedostoja jatkuvasti ajantasaistetaan.!
Myös sukutietokannan tietoturvaa, säilyttämistä ja käyttöä on tarpeen kehittää.!
Päivitysten vieminen tietokantaan tulee tulevaisuudessakin vastuuttaa yhdelle henkilölle.!
Omarekisteriseloste laadittava tietosuojavaltuutetulle, mikäli sitä ei ole jo tehty.!
Suvun tietokannan ylläpidon ratkaisuja pohtimaan nimettiin työryhmä johon kuuluvat Timo Huovila, 
Kari-Matti Sahala ja Timo Puhakka.!!
6. Uusia toimintamuotoja!
Kehitetään Sukugolfin tapaisia uusia harrastemuotoja suvun jäsenten kesken. Tällaisia voisivat olla 
esim. ”koiranäyttely”, suunnistustapahtuma ja kuorotoiminta. !
Pyritään käynnistämään ”toisenlaisen koiranäyttelyn” valmistelu (alun perin Sirpa Asko-Seljavaaran 
ehdotus kansanedustajien tapaamisessa). Valtuuskunnan jäsenet tekevät Anssi Paasivirralle 
ehdotuksia ideasta kiinnostuneista henkilöistä. Yhtenä vaihtoehtona voisi olla myös järjestää 
”koiranäyttely” netissä. !
Myös muita kehittämisideoita voitaisiin työstää esimerkiksi nettikeskusteluina uusien nettisivujen 
avauduttua.


