
Gummerus-Pihkalan sukuyhdistys ry



 Hallitus kokoontuu noin 1 krt/kk, tarvittaessa useammin.
◦ Kokoukset järjestetään etäyhteyksin (Zoom).
◦ Ainakin kerran vuodessa kokoonnutaan saman pöydän ääreen.

 Toiminnan painopisteet: 
◦ Yhdistyksen toiminnan aktivoiminen ja monipuolistaminen

 Erityisesti nuoremman polven innostaminen mukaan toimintaan – nuorison edustaja 
hallitukseen?

◦ Jäsenhankinta
◦ Aktiivinen viestintä
◦ Varainhankinta tuotemyynnillä ja mainosmyynnillä
◦ Sukulaisten välinen yhteistoiminta ja yhteisöllisyyden lisääminen

 Sukutapaaminen järjestetään Turussa 28.–29.8.2021.
◦ Koronavirustilanteen johdosta järjestetään vuodelle 2020 suunnitellun 

sukukokouksen sukutapaamisosuus erikseen.



 Jatketaan huolellista taloudenpitoa.
◦ Käytetään edelleen tilitoimistoa hoitamaan kirjanpidon ja laatimaan 

tilinpäätökset.

 Panostetaan varainhankintaan: jäsenhankinta, tuotemyynti, 
mainosmyynti sukulehteen.

 Sukukirja III:n maksueristä on jäljellä vielä vuosille 2020 ja 
2021 sovitut maksuerät.

 Sukutapaamisen Turku 2021 järjestelyihin liittyvät 
kustannukset katetaan osallistumismaksuin.



 Jäsenhankinta
◦ Jatketaan jäsenistön määrän kasvattamista.

◦ Tavoitteena 250 maksavaa jäsentä v. 2023.

◦ Kannustetaan erityisesti nuorempaa polvea liittymään jäseneksi.

 Pidetään jäsenistöön aktiivisesti yhteyttä esimerkiksi somen
avulla.

 Edistetään sukulaisten välistä yhteistoimintaa ja 
yhteisöllisyyttä.



 Sukulehden ja jäsentiedotteiden tuottaminen
◦ Sukulehti julkaistaan vähintään kerran vuodessa.

◦ Jäsentiedotteita lähetetään tarvittaessa.

 Nettisivujen kehittämistä jatketaan, mm. suvun historiaan 
liittyviä sisältöjä lisätään, perustetaan kuvagalleria.

 Sosiaalinen media
◦ Facebook: pidetään aktiivisesti yllä suvun Facebook-ryhmää, jolla 

tavoitetaan myös nuorempia sukulaisia.

◦ Instagram: tavoitteena aktivoida sukulaisia jakamaan kuvia.

◦ YouTube: tavoitteena saada sukulaisten haastatteluja.

◦ Haetaan sosiaalisen median kanaviin lisää ylläpitäjiä, mm. nuoria.



 Jatketaan sukutuotteiden aktiivista myyntitoimintaa, jotta 
saadaan tavara varastosta liikkeelle ilahduttamaan sukulaisia.

 Uusia tuotteita ideoidaan ja otetaan myyntiin harkitusti.

 Kustannustoiminta
◦ Uusi teos Herman Gummerus – aktivisti ja diplomaatti (Taina Uusitalo) 

ilmestyy loppuvuodesta 2020 sukuyhdistyksen kustantamana.
 1. painos 60 kpl, voidaan ottaa myöhemmin uusi painos, jos teokselle on 

kysyntää.

 Teoksen kustantamiseen vapautui varoja, kun sukukokouksen järjestäminen 
jouduttiin koronan vuoksi suunnittelemaan kokonaan uusiksi.

 Järjestetään teoksen julkistamistilaisuus Zoomissa loppuvuodesta 2020.



 ”Sukuyhdistyselämää myös sukukokousten välillä!”
◦ Sukuyhdistystoimintaa halutaan tehdä tutuksi mahdollisimman monelle 

sukulaiselle.

◦ Matalalla kynnyksellä mukaan tutustumaan uusiin sukulaisiin ja muihin 
sukuhaaroihin!

 Virtuaaliset jouluglögit ja muut vastaavat tapaamiset verkossa voisivat olla 
uudenlaista sukutoimintaa ja luoda tilaisuuden tutustua toisiimme sekä vahvistaa 
sukuyhteyttä.


