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Sukuseura Mechelinus ry 

 
Toimintasuunnitelma ja talousarvio  
kaudelle 2017-2020 
 

Taustaksi sukuseuran sääntöihin kirjattu toiminnan tarkoitus ja laatu 
 

Sukuseuran tarkoituksena on edistää suvun menneisyyden tuntemusta ja sukuyhteyttä jäsenten 
keskuudessa, sekä vaalia suvun perinteitä ja kunnioittaa menneiden sukupolvien työtä ja muistoa. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura pyrkii 

• järjestämään kokoontumisia, joissa sukuseuran jäsenet voivat tutustua toisiinsa ja saada tietoa suvun 
vaiheista, 

• tutkimaan suvun jäsenten vaiheita ja saattamaan tulokset jäsenten tietoon, 
• jatkuvasti luetteloimaan kaikki suvun jäsenet, myös ne, jotka eivät ole sukuseuran jäseniä, 
• keräämään, luetteloimaan ja arkistoimaan sukua ja sen jäseniä koskevaa muistitietoa, äänitallenteita, 

asiakirjoja, kirjeitä, valokuvia, painotuotteita ja muita näihin verrattavia dokumentteja, 
• keräämään, luetteloimaan ja säilyttämään joko omissa tai julkisissa kokoelmissa sukuun ja sen jäseniin 

liittyviä esineitä ja 
• pitämään esillä suvun jäsenten merkittävää elämäntyötä ja saavutuksia 
 

Toiminnansuunnittelun lähtökohta kaudelle 2017-2020 
 

Uudella sukuneuvostolla on varsin haasteellinen lähtökohta tulevalle kolmivuotiskaudelle 

• sukuseuran perustamisvaiheeseen ja sukukirjan julkaisemiseen liittynyt innostus on hiipumassa 
• sukuseuran perustajajäsenet ikääntyvät – tarvitaan uutta nuorta voimaa toimintaan 
• sukuseuran toiminta on rakentunut hyvin suurelta osin muutaman aktiivin varaan – tiedon arkistointi ja 

siirtäminen heiltä eteenpäin on tärkeätä 
• jäsenmäärä on laskusuunnassa ja jäsenten keski-ikä on korkea 
• nykyinen jäsenmaksutulo ei kata yhdistyksen nykytasoisen toiminnan kiinteitä kuluja eikä anna 

mahdollisuuksia toiminnan kehittämiseen 
 

Vaihtoehtoina ovat joko toiminnan kehittäminen tai toiminnan hiipuminen. Otetaan lähtökohdaksi 
toiminnan kehittäminen voimavarojen puitteissa. Talousarviosta laaditaan tavoitteellinen, mutta 
mahdollisimman realistinen niin, että sukuseuran jäljellä olevaa rahoitusvarallisuutta ei kuluteta. 
Seuraavassa on esitetty toiminnan suuntaviivoja ja kehittämisideoita, joita tuleva sukuneuvosto toteuttaa 
voimiensa mukaan. 
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Toiminnan osa-alueet 
 

Tiedotustoiminta 
• tiedotuskanavina jäsenistöön päin ovat kotisivut, sähköposti, facebook ja Suku-Uutiset 
• kotisivut ovat sukuseuran näkyvä ”käyntikortti” myös julkisuuteen 
• kotisivut on saatu viimeisen vuoden aikana uusittua ja kohtuullisen toimiviksi, mutta vaativat 

edelleen kehittämistä ja sisällön jatkuvaa ylläpitoa 
• sähköposti on hyvä nopeaan tiedottamiseen ja hyvä yhteydenpitoväline  
• facebookin käyttö on ollut vähäistä – sen hyötykäyttöä sukuseuran tarpeisiin on hyvä selvittää 
• Suku-Uutiset julkaistaan toimintakauden aikana neljä kertaa. 

o se on jaettu sähköpostitse ja julkaistu myös kotisivuilla. Kirjepostina se on lähetetty niille 
jäsenille, joilla ei ole sähköpostiosoitetta. 

o kehittämisidea: Suku-Uutisista tehdään sukuseuran laadukas ”lehti”, joka postitetaan 
kaikille jäsenmaksun maksaneille jäsenille. Lisäksi lehti julkaistaan kotisivuilla. 

Jäsenrekisterin ylläpito 
• toistaiseksi jäsenluetteloa on ylläpidetty excel-taulukkona 
• tarkoituksena on vuoden 2017 loppuun mennessä ottaa käyttöön Yhdistysavain.fi - jäsenrekisteri 

Se tarjoaa mm. seuraavia kehittämismahdollisuuksia: 
o jokainen jäsen, jolla on sähköpostiosoite, pääsee tarkastamaan itse omat tietonsa 
o jäsenmaksujen laskutus voidaan suorittaa rekisterin kautta viitteellisillä laskuilla 
o luo edellytykset julkaista salasanasuojatut jäsensivut, joita pääsevät katselemaan vain esim. 

jäsenmaksun maksaneet jäsenet 

Jäsenten aktivoiminen ja uusien jäsenten hankkiminen 
• hyvä tiedotustoiminta ja yhteydenpito  
• kehitysideoina voidaan harkita esim. seuraavia toimia: 

o suunnitelmallisesti suoritettavat mielipidekyselyt jäsenistölle 
o sukuun liittyvien pienten juttujen ja tarinoiden kerääminen jäseniltä. Jutut tallennetaan 

esim. jäsensivuille ja niitä julkaistaan Suku-Uutisissa 
o sukutaulujen täydentäminen keräämällä jäseniltä tietoa tarkoin suunnitellulla ja 

ohjeistetulla tavalla 
• jäsenedut; esim. edellä mainitut Suku-Uutiset ”lehti” ja jäsensivut vain maksaneille jäsenille 

Sukututkimus 
• sukuseurassa ovat kuluneena toimintakautena sukututkimusta tehneet aktiivisesti Päivi ja Henna. 
• tärkeätä olisi löytää heidän rinnalleen uusia sukututkimuksesta kiinnostuneita ja innostuneita 

sukuseuran jäseniä 
• suoritettujen DNA-tutkimusten tulosten ja hyötyjen tarkastelu ja niiden pohjalta mahdollisista 

lisätutkimuksista päättäminen 
• yhteydenpito sukututkimusta harjoittaviin yhteisöihin 
• sukututkimuksen pääpaino on vastaan tulevien uusien sukuhaarojen tutkimisessa sekä entisten 

tietojen tarkistamisessa ja täydentämisessä 
• sukututkimusten tuloksista voidaan joltakin osittain tiedottaa Suku-Uutisissa 
• selvitetään mahdollisuuksia, miten ja millä välineillä täydennetyt sukutaulut ja muut 

sukututkimustulokset voidaan julkaista suojatuilla jäsensivuilla netissä 
• pitkällä aikavälillä on harkittavissa uusitun sukukirjan julkaiseminen, kun tietoa on kerätty riittävästi 
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Yhteydenpito ja yhteistyö Leo Mechelinin elämäntyöstä kiinnostuneiden tahojen kanssa 

• Leo Mechelinin juhlavuoden 2014 ansiosta Leo Mechelin on ollut vahvasti esillä yleisesti ja 
erityisesti sukuseuran toiminnassa kahtena viimeisenä toimikautena 

• sukuseurasta on Leo Mechelinin juhlavuoden ansiosta tullut näkyvä ja seura on saanut 
yhteydenottoja ja yhteistyöpyyntöjä monelta taholta erityisesti Leo Mechelinistä kiinnostuneiden 
historian tutkijoiden taholta. 

• Leo Mechelin säätiöstä on muodostunut hyvä yhteistyökumppani. Säätiön kanssa yhteistyössä 
kustannamme Sini Lindqvistin kirjan ”Elämän pituinen ystävyys – Torsten Costianderin kirjeitä 
veljelleen Leo Mechelinille vuosilta 1856–1904”. Säätiö on mm. myös ostanut sukuseuralta Leo 
Mechelin postimerkkejä. 

• yhteyttä em. tahoihin ylläpidetään ja pyritään saamaan myös sukuseuran kannatusjäseniksi 

Tapahtumat 
• seuraavan sukukokouksen järjestäminen vuonna 2020  
• kannustetaan jäsenistöä alueellisten tapahtumien ja/tai ”serkkutapaamisten” järjestämiseen  
• sukuseura voi tukea em. tapahtumia jäsentietojen avulla sekä tiedottamalla niistä kotisivuilla 
• järjestetyistä tapahtumista on tärkeätä uutisoida kotisivuilla ja Suku-Uutisissa 

Mahdolliset uudet rahoituslähteet 
• viimevuoden loppupuolelta alkaen sukuseura on markkinoinut aktiivisesti Johanna Mecklinin 

suunnittelemia Mechelinus-koruja, Leo Mechelin postimerkkejä sekä sukuviirejä. 
• pieni tulolähde voivat olla jäsenten omien yritysten mainokset Suku-Uutisissa 
• Sini Lindqvistin kirjan markkinointi ja myyminen on toimintakauden tärkein myyntitehtävä. Siitä voi 

muodostua pieni lisätulon lähde, mutta siihen sisältyy myös pieni tappioriski 
• pienet lahjoitukset kuten esim. merkkipäivämuistamisten ohjaaminen seuralle 

 

Talousarvio kaudelle 2017-2020 
 

Jäsenmaksu ja jäsenmaksutulot 
• sukuneuvosto esittää kauden 2018-2020 jäsenmaksuksi 15 euro/vuosi eli 45 euroa/toimintakausi 
• kauden jäsenmaksu (45 €) laskutetaan vuoden 2018 alkupuolella kaikilta jäsenluettelossa olevilta 
• tavoitteelliseksi jäsenmääräksi talousarviossa oletetaan 160 jäsentä 
• jäsenmaksutuotot kaudella yht. 7200 € 
• kannatusjäsenten jäsenmaksuksi sukuneuvosto esittää 25 €/vuosi eli 75 €/toimintakausi 
• talousarviossa ei vielä huomioida kannatusjäseniltä tulevia maksuja 

Talousarviossa huomioitavaa 
• Suku-Uutisten postittaminen kaikille jäsenmaksun maksaneille jäsenille huomioitu 
• varauduttu jäsenmaksujen laskutukseen - uskotaan parantavan jäsenmaksujen keräämistä 
• muut tuotot huomioitu vain nimellisesti 
• Sini Lindqvistin kirjan myyntituottoja tai -tappioita ei ole lähdetty arvaamaan 
• sukukokouksen 2017 ilmoittautuneita on hiukan arvioitua enemmän; tuottoa jäänee 200 € 
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Talousarvio kaudelle 2017-2020  

Varsinaisen toiminnan tuotot kulut   

Tiedotustoiminta  -2600 
• kotisivut ja jäsenrekisteri yht. -600  
• Suku-Uutiset postitettuna 160 jäsenelle 4 kertaa -2000  

Matka- ja kokouskulut  -3200 
• edellyttää säästäväisyyttä ja edullisia kokousratkaisuja   

Sekalaiset kulut  -1400 
• laskutus/laskujen lähettäminen -200  
• ilmoitukset yhdistysrekisteriin (sääntömuutos ja uusi hallitus) -100  
• sukututkimus: varaus ohjelmien ja rekisterien käyttömaksuihin -400  
• Leo Mechelinin haudan hoitosopimuksen jatko 2020 -500  
• varaus muihin satunnaisiin kuluihin (esim. merkkipäivät yms.) -200  

Sekalaiset tuotot  200 
• sukutuotteiden myyntituotot ja mainokset   

Sukukokous 2017  200 
• kokouksen kustannukset (arvio) -1300  
• osallistujilta kerättävät kokouspakettimaksut (arvio) 1500  

YHTEENSÄ  -6800 
Varainhankinta   

• jäsenmaksutuotot  7200 
   

Rahoitustuotot ja -kulut   

• korkotuotot  0 
• muut rahoituskulut (pankin kulut)  -400 

YHTEENSÄ  -400 
   

Tilikauden yli-/alijäämä  0 
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