
ORIPÄÄN MÄKIMATTILAT- sukuseuran

Toimintakertomus 2. toimintakaudelta 9.7.2017 – 25.8.2019

1. YLEISTÄ

* Sukuseuran sääntöjen mukaan sen tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja
historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuudentunnetta jäsenistön
keskuudessa.

2. SUKUSEURA HALLINTO JA JÄSENISTÖ

* Vuoden 2015 perustamiskokouksessa valitun hallituksen toimikausi jatkuu vuoden
2019 vuosikokoukseen saakka – V. 2017 erovuorossa olleet valittiin uudelleen.

puheenjohtaja Antti Mäkimattila
varapuheenjohtaja Tarja Lehtonen
sihteeri Timo Mäkimattila
rahastonhoitaja Elina Valtanen
jäsenet Kaarina Jalonen

Tuula Rintala
Paula Ruusunen

Toiminnantarkastajana Irma Nieminen
Jäsenrekisterin, sukuseuran nettisivujen ja
valokuvasivuston ylläpito Timo Mäkimattila
sukuselvityksen täydentäminen Antti Mäkimattila

Jäsenrekisterissämme on nyt:
Janne 72
Miina 78
Läntiset 13
Oskari 160
Faari 28
YHTEENSÄ 351 henkilöä

Sukuseuran hallitus piti toimintakautena 3 kokousta.



3. TIEDOTTAMINEN

* Sukuseuran tapahtumien ja muiden tarpeellisten asioiden tiedottaminen on
kehittämistoimenpiteiden kohteena jatkuvasti. Ensimmäiseen sukutapaamiseen
28.6.2015 kutsut lähetettiin suurelta osin vielä paperiversiona, mutta sen jälkeen on
siirrytty asteittain sähköiseen tiedottamiseen. Tällä hetkellä sähköposti ja WhatsApp
tavoittavat jo pääosan perhekunnista. Täydennyksenä lähetetään vielä joitakin
paperitiedotteita.

* Seuran kotisivujen ylläpitäminen ja kehittäminen on alusta asti ollut Timo
Mäkimattilan vastuulla. Kotisivuilta pääsee myös varsin kattavalle
valokuvasivustolle, jota pyritään myös jatkuvasti täydentämään.
Valokuvasivustolle pääsemiseen tarvitaan erillinen salasana, joka pitää kuitenkin
kysyä sihteeriltä tai pj:lta. Kotisivut löytyvät osoitteesta www.makimattilansuku.fi

* Kun meillä ei ole (ainakaan tiedossa olevaa) vaakunaa tms suvun tunnusta, järjesti
hallitus kilpailun oman logon käyttöön saamiseksi. Kilpailun voitti Terttu
Mäkimattilan ”fiktiivinen ajatus” Kaarle-taatan takomasta vanhasta naulasta. Lauri
Mäkimattilan avain-piirros sai kunniamaininnan logo-kisassa.

4. MUISTAMISET

Sukuseuran hallitus teki pitkän harkinnan jälkeen päätöksen, että tasavuosien
(70+) muistamiset hoidetaan sukujuhlassa kahden vuoden välein.

5. SUKUTUTKIMUS

* Sukututkimus ja tietojen täydentäminen on jatkunut aivan näihin päiviin asti.
Faarin rusthollin isäntäparin, Leena ja Jaakko Faarin jälkipolvet 1800-luvun
alkupuolelta näihin päiviin asti on nyt melko kattavasti saatu talteen.

Henkilöhistorian tutkimisen ja tallentamisen lisäksi sukututkimukseen liittyy myös
suvun vaiheisiin ja elämään liittyvän historiatiedon kerääminen ja tallentaminen.
Nyt voidaan ilolla todeta, että sukuromaani, Laomäen juurelle on valmistunut ja
tulevassa sukujuhlassa 25.8.2019 se julkaistaan ja kaikki halukkaat voivat sen
ostaa – niin kauan kuin painosta riittää.

6. SUKUKOKOUS JA SUKUJUHLA

* Nyt jo lähes historialliselta tapahtumalta tuntuva 1. sukujuhla järjestettiin Yläneen
Valasrannalla 28.6.2015. Tapahtumaan osallistui tarkalleen 101 sukuseuran
jäsentä, kun nuorimmatkin lasketaan mukaan. Toisen kerran kokoonnuimme
Oripäässä Mäkimattilan pihapiirissä 9.7.2017. Ja väkeä oli paikalla samaan tapaan
kuin ensimmäisessäkin juhlassa.



7. LOPUKSI

Sukuseuran toimintavuodet vaihtelevat volyymiltään. Vuosi 2018 oli taas
tapahtumien osalta välivuosi. Ei ollut seuran kokouksia eikä muitakaan tapaamisia.
Niinpä voimavarat käytettiinkin sukututkimuksen loppuun saattamiseen
valokuvien lisäämiseen ja muuhun tiedon hankkimiseen suvun vaiheista.

Puheenjohtaja ja sihteeri ovat viimeisen neljän vuoden aikana kirjoittaneet
sukututkimuksen tekemisen rinnalla kohdassa 5. mainitun sukuromaanin. Onneksi
suvun historia ja täällä kotiseuduilla eletty elämä kiinnostavat edelleen sukuseuran
jäseniä.

Kiitos teille kaikille suvun asioista kiinnostuneille Oripään Mäkimattilan
sukuseuran jäsenille ja kaikille, jotka olette toimineet eri tavoin sukuseuran
hyväksi.

Oripään Mäkimattilat-sukuseuran hallitus


