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Tammelan Bucht-suku ry:n toimintakertomus 2019–2021 
 

Sukuseuran tausta ja tarkoitus  

 

Ryhdän Sukuseura perustettiin Tammelan Kallion kylän Mikko Juhonpoika ja Maria Mikontytär 

Ryhdän jälkeläisten toisessa varsinaisessa sukukokouksessa 21.8.1994. Seuraan kuuluu nykyään 

laajalti Bucht-suvun Tammelan sukuhaaran jäseniä ja nimeksi muutettiin sukukokouksessa 2019 

vastaavasti Tammelan Bucht-suku ry. 

 

Sukuseuran tarkoituksena on selvittää̈ Bucht-suvun vaiheita ja historiaa, vaalia niihin liittyviä̈ 

perinteitä̈ ja edistää̈ yhteenkuuluvuuden tunnetta suvun jäsenten keskuudessa sekä̈ tehdä̈ sukuseura- 

ja sukututkimustyötä tunnetuksi ja muutenkin edistää̈ kotiseututyötä̈. Enemmän tietoa sukuseurasta 

ja sen toiminnasta löytyy seuran kotisivuilta https://tammelanbuchtsuku.net 

 

Vuosi 2019 

 

Vuoden 2019 päätapahtuma oli Tammelan Buchtien sukukokous ja -juhla Valkeaniemen pirtillä 

4.8.2019. Seura vietti samalla toimintansa 25-vuotisjuhlia. Tilaisuuteen osallistui lähes 100 

juhlavierasta ja järjestäjän edustajaa. Mielenkiintoisten esitysten lisäksi juhlassa luovutettiin seuran 

pitkäaikaiselle aktiivijäsenelle Lauri Terholle Suomen Sukututkimusseuran ansiomitali 

tunnustuksena sukututkimuksen hyväksi tehdystä ansiokkaasta työstä.  Sukuseuran puheenjohtajana 

perustamisesta asti toiminut Harri Ojansuu luopui puheenjohtajuudesta kehitettyään 25 vuoden ajan 

sukuseuran toimintaa aluksi yhden sukuhaaran keskinäisistä tapaamisista laajan Tammelan Bucht-

suvun yhteisölliseksi toiminnaksi.  

 

Juhlan yhteydessä pidetyssä sukukokouksessa hyväksyttiin kauden 2017–2019 tilinpäätös ja 

toimintakertomus. Kokous päätti myös muuttaa sukuseuran nimen muotoon Tammelan Bucht-suku, 

mikä paremmin kuvaa sukuseuran laajentunutta kohderyhmää. Samassa yhteydessä hyväksyttiin 

muutoksitta myös seuran uudet säännöt, jotka Patentti- ja rekisterihallituksen lopullisen siunauksen 

jälkeen astuivat voimaan. 

 

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi seuraavaksi toimikaudeksi 2019–2022 valittiin seuraavat 

henkilöt: Hakala Matti, Kaleva Riikka, Leino Mikko, Lehtovirta Pertti, Terho Lauri, Tiensuu Erkki, 

Toivonen Leena, Ylitalo Risto, Vesala Sanna. Varajäseniksi seuraavalle toimikaudelle valittiin 

Johannes Keskinen, Juha Soini ja Eliisa Lintukorpi. 

 

Sukukokous hyväksyi seuraavan toimintasuunnitelman kaudelle 2019–2022: 

 

1. Jatketaan sukututkimusta sekä perinteistä että geneettistä. Varataan talousarvioon 500 

euroa/vuosi sukututkimusta varten. Varojen käytöstä päättävät seuran sukututkijat ja 

raportoivat edelleen sukuseuran hallitukselle. 

2. Järjestetään kesäretkiä (v. 2020 Uskelan vanha kirkko ja Lohjan seutu) ja mahdollisesti 

tapaamisia sukua tutkiville. 

3. Osallistutaan valtakunnallisille Sukututkimuspäiville (Hämeenlinna v. 2020) 

4. Yhteistyö Bucht-suvun eri haarojen kanssa 

5. Osallistutaan pohjoisten sukulaisten sukujuhlaan (v. 2020 Ruotsin Lappi) 

6. Panostetaan uusien jäsenten hankkimiseen - mietitään erityisesti nuorten sukulaisten 

aktivointia! 

https://tammelanbuchtsuku.net/
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7. Sukuseuran seuraavan sukutapaamisen suunnittelu ja toteutus elokuussa 2022 Hakkapeliitta-

tapahtuman yhteydessä. 

 

Sukuseuran uusi hallitus kokoontui järjestäytymiskokoukseen 5.10.2019, missä puheenjohtajaksi 

valittiin Matti Hakala, varapuheenjohtajaksi Mikko Leino, sihteeriksi Leena Toivonen ja 

rahastonhoitajaksi Riikka Kaleva.  

 

Seuraavan hallituksen kokouksen 30.11.2019 yhteydessä pidettiin työpaja, jossa täsmennettiin 

toimintasuunnitelmaa ja sovittiin työjaosta. 

 

Vuosi 2020 

 

Sukuseuran toimintaa hankaloitti suuresti alkuvuodesta puhjennut koronapandemia. Hallitus 

kokoontui vielä 8.2.2020 normaalisti, jossa sovittiin mm. perinteisestä kevätretkestä tällä kertaa 

Uskelaan, jossa Sven Buchtin tyttären Kirstin puoliso Krister Simonsson Agricola toimi laajan 

Uskelan emäseurakunnan kirkkoherrana 1626–1662.  

 

Koronarajoitusten takia kevätretki jouduttiin perumaan kuten myös osallistuminen kaikkiin 

suunniteltuihin yhteistapahtumiin. Myös hallituksen kokoukset järjestettiin tämän jälkeen etänä. 

Hallitus kokoontui vuoden aikana avulla 25.4., 23.5. ja 10.10. ja 12.12.2020. 

 

Suvun jäsenlehti Callion Kaiku No. 9 julkaistiin normaalisti keväällä 2020. Facebook-ryhmä Bucht-

suku sai runsaasti uusia seuraajia ja siellä käytiin monia mielenkiintoisia keskusteluja sukuun 

liittyvistä aiheista. Myös kotisivuilla julkaistiin useita sukututkimusjuttuja. 

 

Vuoden aikana aloitettiin yhteistyö Suomen Sukututkimusseuran (SSS) Pekka Vallan kanssa 

sukuluetteloiden siirtämiseksi Gramps-ohjelmistoon. Urakka osoittautui liian isoksi sukuseuran 

resursseihin nähden, mutta myöhemmin sovittiin Tammelan paikkatietojen keräämisestä Grampsiin. 

Tähän työhön SSS onnistui palkkaamaan tukityöllistettävän, joka vuoden 2021 puolella sai vietyä 

Tammelan tiedot Gramps-tietokantaan. Tammelasta kerättiin kaikkiaan 1291 paikkatietoa taloista, 

torpista, laitoksista ym. sisältäen rippikirjoista, maakirjoista jne. löytyneet lähdetiedot. 

Nämä tiedot pyritään jatkossa julkaisemaan SSS:n Isotammi-palvelussa yleiseen käyttöön. 

 

Vuosi 2021 

 

Koronapandemia esti edelleen kaikki kaavaillut retket ja yhteistapahtumat. Hallitus kokoontui etänä 

30.1., 27.3., 25.8. ja 12.10.2021.  

 

Suvun jäsenlehti Callion Kaiusta ilmestyi 10. numero keväällä 2021. Käytännön syistä sukuseuran 

Facebook-ryhmästä ja kotisivuista muodostui tärkein yhteydenpitokanava  

  

Vuoden aikana valmisteltiin sukuluetteloiden julkaisemisesta painettuna tai verkkosivuilla. 

Todettiin, että verkossa julkaiseminen on järkevämpää, koska silloin voidaan saada jäsenien 

palautetta ja mahdollisia korjaus-/täydennystietoja. Painettu julkaisussa mahdolliset puutteet jäisivät 

elämään. Päätettiin, että luettelot julkaistaan sukuseuran jäsenmaksunsa maksaneiden jäsenten 

käyttöön salasanan taakse ja elossa olevien tietoja ei julkaista lainkaan tietosuojasyistä. 

Sukuluettelot sisältäen ennen vuotta 1920 syntyneiden tiedot julkaistiin seuran kotisivuilla 

lokakuussa 2021. Kotisivuilta löytyy myös tarkemmat ohjeet. 
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Bucht-suvun tietoja on viety myös nettiin käyttäen Geni-ohjelmistoa (www.geni.com). Se on 

nopeasti yleistynyt verkkoalusta, jossa yhteisöllisesti rakennetaan yhtä yhteistä isoa sukupuuta. 

Perusidea on, että̈ kullakin henkilöllä̈ on vain yhdet tiedot (=profiili) ja kaikki käyttäjät pääsevät 

tarkistamaan, täydentämään ja tarvittaessa korjaamaan profiilien tietoja. Genissä toteutuu näin eräs 

hyvän tutkimuskäytännön tärkeä piirre eli vertaisarviointi. Jokainen voi omalta osaltaan lisätä 

Geniin omia ja lähisukunsa tietoja, kunhan muistaa, että elossa olevien tietoja ei saa julkaista ilman 

kirjallista lupaa.  

 

Vuoden 2021 aikana aloitettiin 2022 sukujuhlan valmistelu ja päätettiin pitää se 6.8.2022 

Tammelan kunnantalolla Hakkapeliittapäivien avajaisten yhteydessä. Sukuseura on ollut mukana 

myös Tammela 600-vuotta 2023 juhlavuoden valmisteluissa. 

 

Uusia jäseniä sukuseuraan on liittynyt n. 30 edellisen sukukokouksen 2019 jälkeen. Jäsenmaksunsa 

maksaneiden jäsenten kokonaismäärä tällä hetkellä on n. 120. 
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