Sukukokous Juvalla 15.6.2008
Kokouspöytäkirja
Paikka ja aika: Juvalla, Nordean kokoustila, 14.6.2008 klo 14.00 – 16.20.
1.
Edellisen hallituksen puheenjohtaja, Markku Tuunainen, avasi kokouksen ja toimi
puheenjohtajana siihen asti, kun kokoukselle valittiin puheenjohtaja.
2.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Olavi Hyvönen, joka valinnan jälkeen alkoi johtaa
kokousta.
Kokouksen sihteeriksi valittiin Sakari Tuunainen.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin AriPekka Tuunainen ja Sirpa Tuunainen. Pöytäkirjan
tarkastajat toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina.
3.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksessa kiersi lista, johon läsnä olleet
kirjoittivat nimensä.
4.
Hyväksyttiin kokoukselle esitetty asialista työjärjestykseksi (kohdat 111). Todettiin, että
jäsenasioita käsitellään toimintasuunnitelman osana kohdassa 7. Tämä kokouspöytäkirja on
numeroitu ko. asialistan numeroinnin mukaisesti.
5.
Terttu Koski esitteli seuran tilinpäätöksen. Tertun esityksessä ja sitä seuranneessa
keskustelussa todettiin seuraavaa:
Tili on katkaistu vuoden vaihteessa. Seuran tulot ovat koostuneet jäsenmaksuista ja
talletuskorosta. Jäsenmaksut, jotka ovat vapaaehtoisia, ovat vähenemään päin. Tästä
huolimatta tili kasvaa, koska seuran rahankäyttö on ollut vähäistä. Tilillä on (kokouspäivänä
14.6.2008) rahaa 841,76. Tulevaisuudessa on ennakoitavissa menoja, jotka aiheutuisivat
vaakunasta, suvun historian kirjoittamisesta, pöytästandaareista, mahdollisesta sukuviiristä,
jne.
Sukukokoukset ovat omarahoitteisia, eivätkä kuluta varoja. Näyttäisi siltä, että tili on noin 5
vuoden säteellä tasapainossa.
Tilintarkastajat totesivat Terttu Kosken esityksen jälkeen suullisesti, että tilit on hoidettu
asianmukaisesti ja oikein.
Markku Tuunainen esitteli vuosikertomuksen. Hallituksen kokouksista ei ole koitunut kuluja,
koska jäsenet ovat matkustaneet omin kustannuksin. Sukuseuralle on avattu kotisivut nettiin.
Kävijöitä ko. sivuilla on ollut (vuoden aikana) noin 5500. Martti Tuunainen ja Arvo Tuunainen
on vuonna 2006 kutsuttu suvun kunniajäseniksi.
Markku kehotti suvun jäseniä kirjoittamaan nettisivuille, josta myös sukuseuran
vuosikertomus löytyy tiivistettynä.
6.
Tilinpäätös vahvistettiin ja tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus.
7.
Toimintasuunnitelma, tulo ja menoarvio sekä liittymis ja jäsenmaksu seuraavalle
toimikaudelle:
7.1
Toimintasuunnitelma seuraavalle toimikaudelle.
Markku Tuunainen esitti suullisesti kokoukselle rungon toimintasuunnitelmasta keskustelun
pohjaksi ja evästykseksi seuraavalle hallitukselle. Esitys on kirjattu seuraavassa
numeroinnilla 7.1.1 – 7.1.7. Kohdan yhteyteen on kirjattu myös asiasta käydyn keskustelun
pääkohdat ja tulevalle hallitukselle annetut valtuudet.
Pentti Tuunainen lähetti kokoukselle kirjeen (tuotu kokoukseen). Kirje luettiin ääneen ja
kirjeessä ehdotetut asiat ja kannanotot käsiteltiin ao. yhteyksissään. 7.1.1

Kotisivujen kehittäminen ja ylläpito.
Pekka ei enää jatka kotisivujen ylläpitoa. Hän on kuitenkin luvannut perehdyttää seuraajan,
jos sellainen löytyy.
Päätettiin, että tuleva hallitus voi tarvittaessa sopia kotisivujen ylläpidon myös ostopalveluna.
Henkilötietoja ei kuitenkaan anneta edelleen.
Kotisivuille pääsy ei kaikilla ole ollut helppoa. Ehdotettiin, että suvulle lähetettäisiin
sähköposti, jossa olisi jo valmiina linkki, jota klikkaamalla ko. sivu avautuu.
7.1.2
Suvun yhteystietojen päivitys.
Ari Mikkilä on päivittänyt rekisterin tiedot tähän asti. Kuka jatkossa ylläpitää, kun Ari luopuu
tehtävästä, ei ole vielä tiedossa. Toimimattomia sähköpostiosoitteita (jonkin ilmoittamia) on
tällä hetkellä 7 kpl. Paavolassa pidetyn kokouksen jälkeen on sukuun syntynyt kolme ja
poistunut kaksi.
Sukurekisteri on vain hallituksen tiedossa ja sen tietoja annetaan vain tarpeen mukaan
suunnitellusti muille.
Todettiin, että kotisivuilla voi olla vain Annan ja Tanelin ja jälkeisen toisen sukupolven tietoja,
myös heidän avioliiton solmimispäivänsä. Seuraavasta, kolmannesta sukupolvesta, voisi olla
ainoastaan nimet, ellei asianomainen itse halua antaa itsestään lisäksi muita tietoja. Nettiin
kirjoitetuista tiedoista kannattaa huomioida, että kerran sinne kirjoitettua tietoa ei välttämättä
pysty koskaan poistamaan.
7.1.3
Sukuseuran sääntöjen uudistaminen vastaamaan nykyajan tarpeita.
Sääntöjen uudistaminen on tarpeen, mikäli sukuseura halutaan rekisteröidä.
Arvo Tuunainen ehdotti myös, että hallitukseen valittaisiin varsinaisten jäsenten lisäksi 5
varajäsentä. Todettiin, että varajäsenien valitseminen ei nykyisten sääntöjen mukaan ole
mahdollista. Ehdotus ei saanut kannatusta.
Keskusteltiin siitä, kutsutaanko tulevaisuudessa kokoukseen vain jäsenmaksunsa maksaneet
jäsenet vai suvun jäsenet jäsenmaksusta riippumatta. Sukuseuraan kuuluvat kaikki siihen
syntyneet ja avio tai avoliiton kautta liittyneet. Lisäksi alle 18v nuorisojäseniksi tietyin
rajoituksin (13.3.05 Hallituksen pöytäkirjan ja edellisen sukukokouksen, Paavolassa
10.6.06, mukaan). Jäsenmaksu ei ole ollut pakollinen.
Asia kartoitettiin äänestämällä, jolloin todettiin että enin osa kannatti nykyistä käytäntöä,
jossa sukukokoukseen ja sen päätöksiin voi osallistua vaikka ei olisikaan maksanut
jäsenmaksua.
Kokous ei ottanut kantaa siihen, onko sääntöjen uudistaminen tarpeen vai ei. Nykyisiin
sääntöihin ollaan toistaiseksi tyytyväisiä.
7.1.4
Sukuhistorian tutkimus ja tietojen välittäminen suvun tietoon.
Anja Tuomela on saadun tiedon mukaan luvannut tehdä.
Sukututkimuksessa on päästy 1500–luvulle Tuunaansaareen asti. Toisen sukuhaaran
(Sinikka Tuunaisen tiedon mukaan, joka vielä on epävarma) olisi päästy 1200–luvulle.
Keskusteltiin siitä, onko tarpeen laajentaa sukuseuraa käsittämään myös kaukaisempia
sukuhaaroja. Todettiin, että tämä sukuseura alkaa Anna ja Taneli Tuunaisesta, eikä sitä
laajenneta. Yhteyttä voidaan toki pitää.
7.1.5
Suvun vaakunan suunnittelu ja toteutus.
Anna ja Taneli Tuunaisen sukuseuran vaakuna kannattaa kehittää, vaikka ei
rekisteröidyttäisikään. Ari Mikkilällä on ehdotuksia vaakunan aiheiksi. Kokouksessa ei käyty
ehdotuksia läpi, vaan se jätettiin illanvietossa tapahtuvaksi. Tulevalle hallitukselle voi antaa
ehdotuksia vaakunan aiheeksi vielä lisää. Vaakunakeskustelussa kannattaa olla yhteydessä
heraldikkoon, niin asia menee eteenpäin.

Todettiin, että seuraava hallitus voi hyväksyä vaakunan aihioiden pohjalta. Vaakunan
tekeminen annetaan ammattiihmiselle (heraldikolle). Päätettiin antaa hallitukselle valtuudet
vaakunan toteuttamiseksi.
7.1.6
Jaakkiman matka (ehkä vuonna 2010).
Terttu suunnittelee matkaa Jaakkimaan (ei Metsämikliin) jo vuonna 2009. Todettiin hyväksi,
että matkoja tehdään muutenkin kuin hallituksen aloitteesta. Vielä ei ole tiedossa, paljonko
lähtijöitä olisi.
7.1.7
Seuraavan sukukokouksen valmistelu.
Keskusteltiin siitä, pidetäänkö sukukokous 2 vai 3 vuoden välein. Kokousten välit ovat olleet
aikaisemmin ensin 4 ja sitten 2 vuotta.
Osallistujien mielipiteen kartoituksen jälkeen päätettiin pitää seuraava kokous kolmen
vuoden päästä.
7.2
Tulo ja menoarvio seuraavalle toimikaudelle.
Todettiin, että tulo ja menoarvio ei ole tarpeen. Asiat hoidetaan talkoovoimin.
7.3
Liittymis ja jäsenmaksu seuraavalle toimikaudelle.
Koska sukuseuraa ei ole rekisteröity, perhemaksu on mahdollinen. Jäsenkirjeeseen toivottiin
mainintaa siitä, mihin kohteisiin rahaa käytetään (haudanhoito ym.). Jäsenmaksuun toivottiin
myös eräpäivää, koska tällöin sen maksamista ei turhaan viivytettäisi, eikä se myös niin
helposti unohtuisi.
Liittymismaksua ei peritä (tällöin sen takaisinmaksuvelvoitetta ei ole).
Päätettiin seuraavat jäsenmaksut ja niiden suuruudet.

 Perheeltä 20, euroa
 yksin asuvalta 10, euroa
 jäsenmaksu on vapaaehtoinen.

8.
Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten valinta seuraavalle
toimikaudelle.
Hallitukseen valittiin seuraavat henkilöt:
Juha Tuunainen hallituksen puheenjohtajaksi,
Olavi Hyvönen hallituksen varapuheenjohtajaksi,
Terttu Koski hallituksen jäseneksi,
Markku Tuunainen hallituksen jäseneksi,
Kirsi Kirves hallituksen jäseneksi,
Päivi Airevuo–Riipinen hallituksen jäseneksi,
Ari Mikkilä hallituksen jäseneksi.
9.
Tilintarkastajien ja heidän varamiestensä valinta seuraavalle toimikaudelle.
Valittiin kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä seuraavasti:

AriPekka Tuunainen tilintarkastajaksi,
Satu KoskiLammi tilintarkastajaksi,
Rauha Liikaluoma varatilintarkastajaksi,
Juha Airevuo varatilintarkastajaksi.

10.
Muita kokouksessa käsiteltäviä asioita ei ollut. Markku Tuunainen kertoi lyhyesti hävitystä
Maijatädin oikeusjutusta. Oikeuden asiakirjoja on Markulla, mikäli joku haluaa niihin
tutustua. Alina Kulmala lähetti kokoukselle terveisiä. Hän ei päässyt tulemaan työesteiden
vuoksi.
Pidettiin hiljainen hetki poisnukkuneiden suvun jäsenten muistolle.
11.
Kokous päätettiin klo. 16:20.
Asian vakuudeksi:
Olavi Hyvönen
puheenjohtaja

Sakari Tuunainen
sihteeri

AriPekka Tuunainen Sirpa Tuunainen
pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja

