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Hallituksen toiminta
 Hallitus on kokoontunut säännöllisesti ja aktiivisesti.

 2017 syksyllä: 3 krt, 2018: 10 krt + 1 työpalaveri + 1 tilintarkastajien tapaaminen, 
2019: 8 krt, 2020: 9 krt(30.6. mennessä)

 Kokoukset on pidetty pääsääntöisesti etäyhteyksin (Skype, Zoom)
 Noin kerran vuodessa on kokoonnuttu ns. live-kokoukseen
 Lisäksi on pidetty yhteyttä hallituksen WhatsApp-ryhmässä

 Toiminnan painopisteitä ovat olleet
 Yhdistyksen toiminnan aktivoiminen ja monipuolistaminen

 Talousasioiden kuntoon saattaminen
 Jäsenhankinta
 Jäsenrekisterin uudistaminen
 Aktiivinen tiedottaminen ja viestintä



Talous
 Edelliseltä hallitukselta rästiin jääneet kirjanpidot ja tilinpäätökset 

vuosilta 2008–2017 hoidettiin ajan tasalle 2017–2018.

 Vuonna 2018 voitiin pitää ylimääräiset sukukokoukset 20.5. ja 30.9.2018 
em. tilinpäätösten hyväksymiseksi. Kokouksissa todettiin kaiken olevan 
kunnossa.

 Vuoden 2018 jälkeen on keskitytty talouden tasa-painottamiseen.

 Varainhankintaa on tehostettu.

 Jäsenhankintaan on panostettu, koska yhdistyksen talous perustuu 
pääasiassa jäsenmaksutuottoihin.

 Tuotemyyntiä on tehostettu.

 Sukukirja III:n toimitustyöstä sovittua palkkiota maksetaan vielä. Alun 
perin sovituista kolmesta maksuerästä (2017, 2018, 2019) jälkimmäiset 
kaksi erää sovittiin kumpikin jaettavaksi kahtia ja maksuaikataulu 
niiden osalta tuplattiin. Vielä on jäljellä maksuerät 2020 ja 2021.



Jäsenistö

 Jäsenrekisterin uudistaminen
 Jäsenrekisteri saatiin edelliseltä hallitukselta Excel-taulukkona, joka 

sisälsi yli 600 nimeä. Sitä perattiin monessa vaiheessa, jotta saatiin 
listalta pois menehtyneet, yhdistyksestä eronneet yms. Lopulta 
”siivottu” lista sisälsi noin 180 jäsentä.

 Nettiselainpohjainen jäsenrekisteriohjelma FloMembers otettiin 
käyttöön vuonna 2018, jäsentiedot siirrettiin siihen talvella 2018–2019. 

 Jäsenmaksulaskutus uudistettiin hyödyntäen uutta jäsenrekisteri-
ohjelmaa: nyt käytetään viitteellistä laskupohjaa, joka voidaan 
tulostaa yksilöidysti joka jäsenelle, ja voidaan laskuttaa myös 
sähköpostitse.

 Jäsenhankintaa on tehostettu mm. kampanjoilla.

 Tällä hetkellä yhdistyksellä on 191 maksanutta jäsentä.



Viestintä
 Sukulehden julkaiseminen ja kehittäminen

 Lehteä on julkaistu: jäsenkirje helmikuussa 2018, jäsenlehti 
kesäkuussa 2019, jäsenkirje helmikuussa ja lehti kesäkuussa 2020.

 Sisällölliset tavoitteet:  joka lehteen pyritään saamaan 
monipuolista sisältöä, joka informoi, innostaa ja inspiroi sukulaisia.

 Mainosmyynti lehteen aloitettiin 2019, ilmoituksia saatiin 2019 yksi ja 
2020 yksi kpl. Mainostuotoilla rahoitetaan lehden painokuluja.

 Nettisivuja on kehitetty, mm. tuotemyyntisivu tuotekortteineen, 
sähköiset lomakkeet (jäsenyys, tuotetilaus, osoitteenmuutos).

 Sosiaalinen media: sukuyhdistykselle perustettiin omat tilit 
Facebookiin, Instagramiin ja YouTubeen. Toiminta niissä on 
lisääntynyt koko ajan.



Sukutuotteet
 Tuotemyyntiä on kehitetty määrätietoisesti. Yhdistyksellä on laaja varasto varsinkin 

sukukirjoja, ja tavara on saatava liikkeelle.
 Tilaus- ja toimitusprosessia on kehitetty. Jokaiseen tilaukseen vastataan ja tilatut tuotteet 

toimitetaan 1–2 viikon kuluessa tilauksesta.
 Sähköinen tilauslomake nettisivuilla selkeyttää ja nopeuttaa tilausten tekemistä.

 Uusia tuotteita on luotu: sukupostimerkki, sukupuukortti, brodeerattu pikeepaita.

 Sukukirjojen myyntiä on tehostettu mm. kampanjoin ja myymällä koko kolmen 
kirjan settiä pakettihinnalla.

 Tuotemyynti täydentää sukuyhdistyksen varainhankintaa.

 Toukokuussa 2020 päätettiin kustantaa pieni erä poliittisen historian tutkijan Taina 
Uusitalon laatimaa historiateosta, joka käsittelee aktivisti, diplomaatti Herman 
Gummerusta. Kirja tullee myyntiin loppuvuodesta 2020.



Sukukokous 2020

 Sukukokouksen 2020 valmistelut aloitettiin syksyllä 2019.

 Kokous oli tarkoitus järjestää Turussa elokuun lopussa 2020 

kaksipäiväisenä tapahtumana.

 Koronapandemia muutti suunnitelmat: toukokuussa 2020 

hallitus päätti, että sääntömääräinen sukukokous 

järjestetään poikkeusjärjestelyin etäkokouksena ja että 

sukutapaaminen järjestetään elokuussa 2021 Turussa, 

mikäli pandemiatilanne sallii.



Lopuksi

 Yhdistyksen hallitus kiittää sukulaisia luottamuksesta 

kuluneella kaudella! On ollut ilo toimia yhdessä, kehittää 

toimintaa ja ideoida uutta. Hankalien asioiden 

selvittäminen on hitsannut meitä yhteen, ja hauskoja 

asioita on ollut paljon. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin!


