Sukuseuran hallituksen kokous 21.10.2006
Paikka: Pauli ja GunBritt Tuunaisen kesämökki Torni Pernajassa
Osanottajat: Markku Tuunainen (pj.), Pauli Tuunainen (sihteeri), Ari Mikkilä, Terttu Koski,
Pentti Tuunainen Poissa: Pekka Mikkola, Meeri Hirvonen
1. Lounas
Ennen varsinaista kokousta nautittiin Pauli ja GunBritt Tuunaisen tarjoama lounas.
2. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin ja allekirjoitettiin.
3. Hallituksen suunnitelma suvun toiminnaksi
Suvun tapaamista ja sukukokousta suunnitellaan pidettäväksi kesäkuussa 2008. Paikka olisi
tällä kertaa eteläisessä Suomessa.
Suvun matka Karjalaan on toinen isompi ponnistus, jota hallitus suunnittelee
kesälle(heinäkuu) 2007. Matka toteutettaisiin 34 päivän pituisena. Matka olisi
matkatoimiston järjestämä ja sen aikana vierailtaisiin vanhoilla kotikunnailla ja tutustuttaisiin
paikkakunnan nähtävyyksiin – ehkäpä Valamoonkin.
4. Keskustelu hallituksen sisäisestä työnjaosta ja vastuualueista
Hallituksen vastuujako katsottiin yleisesti toimivaksi.
Määriteltiin uusi toimialue: Nuorisotoiminnan yhteyshenkilö. Tästä alueesta vastaa Pentti
Tuunainen. Tarkoituksena on, että nuorisotoiminta sinänsä pyörii nuorten voimin, mutta
hallitus pyrkii varmistamaan toiminnan edellytykset.
Määriteltiin täsmällisemmin historiikkitoimialue: Hallituksen jäsen Pentti Tuunainen toimii
yhteyshenkilönä toimittajan ja hallituksen välillä, mutta ei sinänsä ole vastuussa
kirjoittamisesta.
5. Sukuseuran sääntöjen tarkistaminen
Tarkastettiin voimassa olevat säännöt ja tehtiin niihin joitakin selvennyksiä ja muutoksia.
Pauli Tuunainen muotoilee sääntömuutokset ja lähettää uuden luonnoksen jäsenille
luettavaksi. Toivon mukaan hallituksen seuraavassa kokouksessa säännöt voidaan saattaa
sellaiseen muotoon, jossa ne voidaan esittää sukukokouksen hyväksyttäväksi.
6. Kotisivujen sisältö ja kehitysvaihe sekä ylläpito
Pyydetään Pekka Mikkolaa tekemään seuraavat asiat:
Muutetaan "Lasten sivut" muotoon "Nuorten sivut" sekä sijoittamaan kansio muiden
otsikoiden kanssa samaan listaan.
Yhdistetään kansiot "Perustietoa seurasta" ja "Sukuseuran säännöt" yhteiseen kansioon
"Sukuseura ja säännöt"
Katsottiin, että kansiota "Kuvat" ei kannattaisi pitää erillisenä vaan kuvat liittyisivät aina
asiayhteytensä mukaiseen kontekstiin. Näin ollen "Kuvat" poistetaan ja siellä nyt olevat
otokset sijoitetaan osaan "Suvun historiaa".
Lisätään kansio "Keskustelu".
Arin laatima sukutaulu Tanelista ja Annasta ja heidän jälkeläisistään sijoitetaan kansioon
"Suvun historiaa". Samaan kaavioon saataneen muutama sukupolvi Tanelin ja Annan
edeltäjiä. Kukin sukuhaara voi laatia sukutaulua uudemmista sukupolvista. Kokonaisuuden ei
pidä olla yhtenäinen kuva, jotta päivittäminen voisi olla helpompi.
Pekan mukaan kotisivut voidaan julkistaa lähiaikoina. Toivotaan, että esittämämme
muutokset eivät viivästytä julkistusta. Todettiin Pekan tehneen oivallista työtä.
7. Muut projektit (esim. historiikki ja suvun vaakuna)
Ideoitiin historiikin aihealuetta ja rajausta. Ajallisesti kirjoituksen tulisi kattaa keskeisesti
ajanjakso Taneli ja Anna Tuunaisesta aikaan jatkosodan jälkeen, jolloin Tanelin ja Annan
jälkeläiset olivat asettuneet "pysyvästi" uusille sijoilleen.
Sisällön osalta todettiin, että kirjoitus voisi käsitellä seuraavaa:
- Elämää Karjalassa muistojen varassa sekä muitakin lähteitä käyttäen
- Tiluksien sijainnit kartan avulla
- Maan hankinta, raivaus, rakentaminen, eläimet, viljely ja puutarhanhoito
- Ihmisten olinpaikat, naimakaupat, lapset ja muut perhetapahtumat, mahdolliset kuvat

- Osallistuminen kunnalliseen ja kirkolliseen elämään
- Ehkä katsaus Tanelia ja Annaa edeltäviin sukupolviin
Markku koettaa suostutella mahdollisen kirjoittajan tehtävään.
Käytiin keskustelu suvun vaakunasta, tunnuksesta tai standaarista. Koetettiin ideoida mikä
symboloisi sukumme olemusta ja historiaa. Löydettiin kaksi aluetta: i) karjan jalostus ja hoito
sekä ii) pellonraivaus. Jalostuksen ja maidon tuotannon ja laadun menestyksestä kertoo
Markku Tuunaisen hallussa oleva pokaali vuodelta 1936 ItäSuomen piirin tunnustuksena.
Raivauksen symbolina voisi olla kanto tai kantokasa. Pauli Tuunainen selvittää yhteyksiensä
kautta mahdollisuutta saada ammattiapua tunnuksen toteuttamisessa. Hyväksyttävästä
palkkiotasosta keskusteltiin: hinta voisi olla esimerkiksi 500, mutta ei 2000 euroa.
8. Talousasioiden hoito
Tilinkäyttöoikeudet päätettiin siirtää Terttu Marjatta Koskelle. Tili on Kauhajoen
Osuuspankissa. Terttu Koskelle tarvitaan verkkopalvelun käyttöoikeus ja verkkotiliote.
Paperista tiliotetta ei tarvita. Kaikki edelliset tilinkäyttöoikeudet poistetaan.
Pauli Tuunainen laati yllä olevasta tilinkäyttöön liittyvästä kohdasta pöytäkirjan otteen.
Puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittivat sen ja ote luovutettiin Terttu Koskelle, jotta
tilinkäyttöoikeuksien muutos voidaan toteuttaa muodollisesti ja juridisesti oikein.
Tilikausi on 1 vuosi, vaikka sukuseuran kokous, joka tässä yhteydessä on ns. vuosikokous,
pidetäänkin vain 24 vuoden välein. Tilintarkastajien lausunnot pyydetään siis vuosittain
vaikka hallituksen toimikausi onkin sukukokousten välinen aika.
9. Muut mahdolliset asiat
Todettiin, että Arin ylläpitämä yhteystietorekisteri on luottamuksellinen eikä sitä voida
yleisesti jakaa sähköisessä muodossa. Erityisessä tilanteessa, esimerkiksi perhejuhlan
järjestämisessä, voidaan rekisterin tietoja hyödyntää.
Hallituksen jäsenten yhteydenpito voi tapahtua fyysisten kokousten lisäksi emailin ja
puhelimen avulla. Tärkeiden asioiden käsittelyssä toivotaan, että hallituksen jäsenet ainakin
kuittaavat saaneensa viestin vaikka eivät kommentoisi heti ko. asiaa.
Keskusteltiin kunniajäseneksi kutsumisen kriteereistä. Tällaisia ovat:

 Ansiokas toiminta sukuseuran päämäärien saavuttamisessa.
 Aktiivinen toiminta sukuseuran hallituksessa
 Ansiokas toiminta sukuseuran hallituksen määrittelemien projektien puitteissa
 Ansiokas toiminta suvun perinteiden ja muistojen vaalimisessa

Hallituksen jäsenet selvittelevät löytyisikö mallia, jonka pohjalta toteuttaa kunniajäsenen
kutsumiseen tarvittava diplomi tai kunniakirja.

Markku Tuunainen
hallituksen puheenjohtaja

Pauli Tuunainen
hallituksen sihteeri

