
Sukuseuran hallituksen kokous 1.3.2008

Paikka:  Ari Mikkilän luona Limingan Tupoksessa

Paikalla:  Markku Tuunainen (pj.), Alina Kulmala (siht.), Terttu Koski, Meeri Hirvonen, 
Ari Mikkilä, Pekka Mikkola

1§
Puheenjohtaja Markku Tuunainen avasi kokouksen klo 13.25

2§
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3§
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja

4§
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys

5§
Päätettiin järjestää sukukokous ja kesäinen sukutapaaminen Juvalla Hiekkaniemen 
nuorisokeskuksessa 14.6.2008. Lauantaina 14.6. aloitetaan klo 13 lounaalla, jonka 
jälkeen kokous ja kahvit. Illalla vapaata ohjelmaa, alustavien suunnitelmien mukaan 
karjalanpiirakoiden paistamista ja ulkopelejä. Sunnuntaina 15.6. halukkaat tekevät 
retken Tuunaan saareen, josta sukumme on nähtävästi lähtenyt 1500-luvulla. Saarella on
myös taidekeskus Retretti, johon on samalla hyvä tilaisuus tutustua.

6§
Keskusteltiin sukuseuran sääntömuutoksesta. Päätettiin jatkaa nykyisillä säännöillä ja 
kysyä sukuseuran mielipidettä rekisteröitymisestä. Sukuseuran nimeksi parhaana 
vaihtoehtona pidettiin Tuunaisen sukuseuraa.

7§
Päätettiin esitellä sukuseuralle ajatusta suvun vaakunan teettämisestä. Kustannuksia 
selvitellään. Aiheena voisi olla viisi porrasaskelmaa, jotka löytyvät vieläkin 
Metsämiklistä, ja kuusi sekä viljantähkät kuvaamassa maanviljelytaustaa.

8§
Keskusteltiin sukuseuran kotisivujen kehittämisestä. Pekka Mikkola kertoi, että palvelin
on toiminut hyvin, ja uusi osoite on http://suvut.geneologia.fi/tuunainen. Sivuille 
lisätään materiaalia esimerkiksi Anna ja Taneli Tuunaisen sukuhaaroista, kun sitä 
saadaan kirjoitettua.

9§
Luettiin tilinpäätös ajalta 06/2006-12/2007. Tilintarkastajien lausunto saadaan 
sukukokoukseen mennessä.

Sukukokousten välisen ajan toimintaan on kuulunut

• Neljä hallituksen kokousta, järjestäytymiskokous Paavolassa 06/2006, Pauli 
Tuunaisen luona Pernajassa 10/2006, Terttu Kosken luona 02/2007 ja Ari 
Mikkilän luona 03/2008 



• Sukuseuralle on avattu kotisivut, joiden sisältöä on ansiokkaasti kehitetty ja 
laajennettu koko ajan. Kävijöitä on alle vuodessa ollut ilahduttavan tai 
oikeastaan hämmästyttävän paljon, yli 4000. 

• Martti Tuunainen Humppilasta ja Arvo Tuunainen Kauhajoelta kutsuttiin 
sukuseuran kunniajäseniksi joulukuussa 2006. 

• Karjalan-matka 15-17.6 2007, johon liittyviä tarinoita löytyy kotisivuilta.

10§
Seuraavan kauden toimintasuunnitelmaan kuuluu ensi kesän sukukokous, kotisivujen 
ylläpito ja mahdollisesti vaakunan suunnittelu. Menot koostuvat tällä hetkellä lähinnä 
hautojen ylläpidosta ja postituskuluista. Tuloina ovat suositusluontoinen jäsenmaksu, 
jonka suuruus säilyy samana, eli 20 €/perhe, yksinasuvilta 10 €.

11§
Käsiteltiin sukuseuran jäsenten lähettämää palautetta ja juttuaiheita kotisivuille.

12§
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.50.

Markku Tuunainen Alina Kulmala
Puheenjohtaja sihteeri


