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Keskeisimmät  toimintamuodot 

Keskeisimmät  toimintamuodot ovat

•Perinteinen sukutapaaminen

•Kurkijoen matkat 

•Suvun retket

•Suku internetissä ja sosiaalisessa mediassa 

•Suku- ja perinnetiedon  tiedon keruu ja jakelu



Perinteinen sukutapaaminen
Tavoitteena  suvun  laaja  tapaaminen, jossa  on 
kerralla  mahdollisuus tavata  sukua 
monipuolisesti . 
Suku- ja perinnetietoa jaetaan tapahtumassa.  
Päätetään sukutoiminnan linjaukset. Järjestetään 
joka  toinen  vuosi ( 2018; 2020…) alkusyksystä.
Budjetti 3000-6000 euroa 



Kurkijoen matkat 
Matkat suvun  juurille  Elisenvaaran maisemiin  pyritään 
järjestämään joka  toinen  vuosi  (2019;2021) toukokuussa.

Osallistujamäärät  ovat   jääneet   vähäisiksi,  joten matka 
järjestetään  todennäköisesti sopivan kumppanin  esim. 
Kurkijokiseuran  kanssa.

Mikäli  raja aukeaa  Parikkalan raja-aseman  kohdalta 
arvioidaan erillisten  lyhempien matkojen järjestäminen.

Budjetti n. 5000 euroa



Suvun retket 
Suvun retket on vapaamuotoinen  suvun tapaaminen 
jollain mielenkiintoisella   retkikohteella.  Ajankohta  on 
joka  toinen  vuosi ( 2020)  alkukesällä.
Toteutuminen  edellyttää  suvun  riittävää  
kiinnostusta.
Budjetti  1000-2000 euroa/retki



Suku internetissä ja sosiaalisessa 
mediassa
Suvulle  ylläpidetään  www.miikkulainen.fi –internetsivustoa sekä  
facebook-ryhmää  ”Elisenvaaran Miikkulaiset”

Läsnäolo  sosiaalisessa  mediassa rakentuu  suvun jäsenten 
aktiivisuuden  varaan.

Pääosa suvun  tiedotuksesta  tapahtuu internetin kautta.

Toiminta  pohjautuu  pääosin jäsenten vapaaehtoiseen  työhön. 

Perusvalmiudet  edellyttävät joitakin  ulkoa ostettavia palveluja.

Budjetti    alle 1000  euroa/v



Suku- ja perinnetiedon  keruu ja jakelu
Suku- ja perinnetiedon keruu perustuu  puhtaasti jäsenten  
omaan aktiivisuuteen.

Sukutiedon  jakaminen tulevaisuudessa  pohjautua  
ensisijaisesti netin hyödyntämiseen   ja  toissijaisesti 
julkaisuihin.

Perinnetaitojen  levittäminen tapahtuu harrasteryhmissä ja 
–tapahtumissa, jos kiinnostuneita riittää.

Tarvitaan  aktiivisia  henkilöitä, jotta nämä asiat  toteutuvat



Muut mahdolliset aktiviteetit?
Nuoren  polven  aktiviteetit?

Muut  ideat?



Rahoitus ja  jäsenyys
Pääosin  toiminta rahoitetaan tapahtumien maksuilla. 
Tapahtumat suunnitellaan niin, että niistä  jää pieni  
ylijäämä.
Tapahtumien  ylijäämillä   katetaan yhdistyksen  muita  
kuluja, kuten  nettipalvelut ja  tiedotuskirjeet
Hallitus päättää rahoitustilanteen sitä  edellyttäessä 
vapaaehtoisen tukimaksun käyttöönotosta



Yhdistyksen  tärkeimpiä  vastuualueita:
TOIMINNALLISESTI

matka- ja retkijärjestelyt

tiedotus ja nettinäkyvyys

sukutiedon  keruu ja ylläpito

taloudenhoitaja

jäsenrekisteri

sihteeri ja arkistointi

pj

SÄÄNTÖJEN  MUKAAN HALLITUKSESSA

Puheenjohtaja

5-9 muuta  jäsentä  

Varapuheenjohtaja
Sihteeri
Rahastonhoitaja



Sukutoimikunta 2014-2018 (Tiedoksi)
Esko  Miikkulainen  jr    

Eija  Heinonen

Silja Huuhtanen

Jorma Luoma

Tuula MacIntosh

Jukka  Miikkulainen

Tauno  Miikkulainen 

Tomi Miikkulainen 

Helli  Okslahti

Maija-Liisa Rinne 

Mukana aktiivisesti:

Jukka  Okslahti

Risto  Rinne


