Sukuseuran hallituksen kokous 24.2.2007
Paikka: Terttu Kosken koti Kangasalla
Paikalla: Markku Tuunainen (pj.) Pentti Tuunainen, Terttu Koski, Ari Mikkilä, Pekka Mikkola
1§
Puheenjohtaja Markku Tuunainen avasi kokouksen klo 11.45
2§
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
3§
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja
4§
Todettiin, että Pauli Tuunainen on eronnut sihteerin ja varapuheenjohtajan tehtävästä. Valittiin uudeksi
varapuheenjohtajaksi Ari Mikkilä. Päätettiin pyytää hallituksen sihteeriksi Tapio Tuomelaa, ja jos tämä ei voi
tehtävää ottaa vastaan, Alina Kulmalaa. Tämän kokouksen sihteerinä toimii Pekka Mikkola.
5§
Hallituksen jäsenet kertoivat vastuualueistaan
Rahastonhoitaja Terttu Koski kertoi, että varoja on tilillä 463 euroa. Päätettiin, että Paavolassa Anna ja
Taneli Tuunaisen haudan kukista vastaaville Pentti ja Pirkko Tuunaiselle maksetaan 20 euroa vuodessa.
Selvitetään Kurikassa Paavo ja Sirkka Tuunaisen Kurikassa sijaitsevan haudan hoito ja kukista aiheutuvien
kustannusten maksu.Päätettiin myös kehottaa suvun jäseniä viemään esimerkiksi luonnonkukkia Pirttikylän
muistomerkille, jos Pirttikylä osuu matkareitille.
Sukuseuran nettisivulle laitetaan muistutus vuotuisen jäsenmaksun maksamisesta, joka vuosikokouksen
päätöksen mukaan on 20 euroa perheeltä ja kymmenen euroa yksin elävältä.
Jäsenrekisteristä vastaava Ari Mikkilä kertoi, että rekisterissä on 229 nimeä osoitteineen. Nimiä on vielä
tulossa ehkä joitakin lisää. Selvitetään, voiko suvun jäseniin olla yhteydessä myös ryhmätekstiviestein.
Sukuseuran nettisivuista vastaava Pekka Mikkola kertoi sivujen rakentamisen vaiheista ja suunnitelmista.
Päätettiin, että sivujen osoite ilmoitetaan Suomen sukututkimusseuran linkkilistaan.
Pentti Tuunainen kertoi, mitä suvun lasten ja nuorten yhteydenpiton virkistämiseksi on mietitty. Päätettiin,
että suvun lapsilta (alle 16 v.) pyydetään kuvia piirustus/maalausnäyttelyyn. Oma sarjansa koululaisille
sekä alle kouluikäisille. Lähetetyt kuvat pannaan näytteille sukuseuran nettisivulle. Osallistujia palkitaan
seuraavassa sukukokouksessa. Kuvat lähetetään Pekka Mikkolalle.
6§
Keskusteltiin hallituksen yhteydenpitomenetelmistä. Päätettiin, että tarpeen vaatiessa viestit kuitataan luetuiksi tai
niihin vastataan viikon sisällä saapumisesta.
Hahmoteltiin myös seuraavan sukukokouksen ajankohtaa. Se voisi olla 14.15.6. 2008 tai 9.10.8.2008.
7§
Jaakkiman matkalle 14.17.6.2007 on ilmoittautunut 20 lähtijää.
8§
Käytiin läpi Markku Tuunaisen laatima luonnos sukuseuran säännöiksi. Päätettiin, että asiasta valmistellaan esitys
seuraavaan sukukokoukseen. Sukuseuran nimi ratkaistaan sääntöjen muutoksen yhteydessä.
9§
Keskusteltiin sukuseuran vaakunasta. Kehittelytyötä jatketaan ja tuodaan tarkistetut esitykset seuraavaan
hallituksen kokoukseen. Päätöksen vaakunasta tekee sukukokous.
10§
Keskusteltiin tarpeellisten toimikuntien ja selvitysryhmien perustamisesta. Suvun venäjäntaitoisia pyritään

käyttämään hyväksi luotaessa yhteyksiä nykyiseen Jaakkimaan. Nuoria ja lapsia pyritään saamaan mukaan
seuraavaankin sukukokoukseen heitä kiinnostavalla ohjelmalla ja houkuttelevalla kokouspaikan valinnalla.
11§
Päätettiin, että seuraava hallituksen kokous pidetään Oulun seudulla vuoden 2008 ensimmäisen neljänneksen
aikana.
12§
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.10.
Markku Tuunainen Pekka Mikkola
Puheenjohtaja
sihteeri

