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1. Kokouksen avaus 
 Sukuseuran Puheenjohtaja Juha Tuunainen avasi kokouksen 
 

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 
 

3. Kokouksen asialistan hyväksyminen 
 Hyväksyttiin puheenjohtajan laatima esityslista työjärjestykseksi 
 

4. Kokouksen toimihenkilöiden valinta 
 Puheenjohtajana toimi Juha Tuunainen ja sihteerinä Olavi Hyvönen. 
 Pöytäkirjantarkastajia ei valittu, sihteeri lähettää kopion pöytäkirjasta hallituksen jäsenille 
 tarkistettavaksi ja jos ei ole huomautettavaa, pöytäkirja on tarkastettu 
 

5. Edellisen pöytäkirjan kuuleminen 
 Sihteeri luki edellisen kokouksen  ( 28.02.2009 ) pöytäkirjan. 
       
       6.  Sukuseuran kotisivujen nykytilanne 
  Hallitus keskusteli pitkään sukusivujen kehittymisestä ja kehittämisestä. 
 Kotisivujen käyttö on vähentynyt. Yritetään piristää käyttöä esimerkiksi: 
 Uuden Sukuvaakunan avulla. Kokeillaan miten vaakuna sijoitetaan etusivulle. 
 Yhtenä mallina voisi kotisivulle ensin ilmestyä vaakuna ( power point ), sitten vasta 
 perusetusivu, jonka vasemmalla ylhäällä olisi pieni vaakuna jota napsauttamalla  
 saisi auki koko vaakunan näkymään. 
 Muistutettaisiin sivuille kirjoittamisesta ohjaamalla mihin minkäkin tyyppinen kirjoitus 
 sijoitetaan. Suakkunat sivulle kirjeitä, kuvia. Kuvien mukaan olisi hyvä saada pieni kerronta 
 koska ja mihin kuva liittyy. Suakkunat sivulla voisi olla pieni kirjeenkuva jota klikkaamalla 
 aukenisi tämä osio. Selvitetään myös liikkuvan kuvan mahdollisuutta.   

Foorumin – Tiedotukset osioon voisi kertoa esim. harraste asioita ym.   Retket osioon,  
sekä uudet että vanhat retket. Pöytäkirjat löytyisivät edelleen pöytäkirja osiosta. 

 Sensijaan suvun historiaosioon kunkin haaran jatkoksi sopisi esimerkiksi uudet suvun 
 ihmiset ja muut sellaiset muutokset, koska näistä asioista on jo olemassa tämä paikka. 
 Kotisivut todettiin jo nyt hyvin tehdyiksi ja muutosehdotukset annetaan edelleen kotisivujen  
 hoitajan Teemu Tuunaisen tehtäväksi yhdessä Markku Tuunaisen ja Ari Mikkilän kanssa. 
 Nykyään esiintyy tietokoneilla erilaisia ulkopuolisia ” hyökkäyksiä ”. Teemu  karsii   

tälläiset pois, jotta turvallisuus tietotekniikassa säilyy kotisivuilla. 



 
     7. Suvun vaakunan käyttö 
 Tuunaisen sukuseura on saanut uuden ja virallisesti rekisteröidyn Vaakunan. 
 Selvitetään suvulle vaakunan taustoja niinkuin sen suunnittelija heraldikko Tuomas   

Hyrsky on sen nähnyt ja toteuttanut, tietysti hallituksen toimeksiannolla ja hyväksymisellä. 
 Markku Tuunainen teettää virallisesta vaakunasta kehyksissä olevan vaakunataulun, joka 
  

kiertää esimerkiksi sukukokouksissa ja muissa virallisissa tilaisuuksissa. Samoin muut   
vaakunan viralliset kuvat ja rekisteröintiasiakirjat laitetaan suojakehykseen. 

 Vaakuna käyttöoikeus on sukuseuran jäsenillä ja hallitus toivoo että vaakunalle annetaan 
  

sille kuuluva arvo. Siinä kulminoituu suvun historia iloineen ja suruineen. 
 Vaakuna annetaan suvun kunniajäsenille jossain muodossa, alkaen numero kolmosesta   

koska ennen vaakunaa on jo annettu kaksi kunniakirjaa kunniajäsenille. 
 Hallitus keskusteli missä muodossa vaakunan kuvaa voisi käytännössä käyttää. 
 Virallinen kuva pienenä ja mustavalkoinen laitetaan virallisiin papereihin, kuten 
 pöytäkirjoihin ym.  
 Pyydetään suvun jäseniltä ehdotuksia vaakunan käyttötavoista netin kautta. Juha Tuunainen 
  

tekee Joulutiedotuksen 15.12. ja uuden vuoden toivotuksen, jossa mukana vaakuna-asia. 
 Myös sähköpostina lähetetään tietoa vaakuna- asiasta. Jäsenmaksujen maksamisesta   

muistutetaan lisäksi.  
 Keskusteltiin pöytästandaardivaakuna, viiri- sekä kudonnaisvaakunan käytöstä. 
 Asioiden suunnittelu vaakunan käytöstä jatkuu. 
 
     8. Tuleva Karjalan matka. 
 Terttu Koski kertoi että matkajärjestelyä on puhuttu ja sovittu Kari Rapon kanssa.  
 Terttu  tiedottaa matkasta kun asia tulee ajankohtaisemmaksi. 
 
      9. Kartat ja tilukset Karjalassa  
 Tiloista on olemassa kartat ja opastus ( Markku ja Ari ). 
 Kunhan Teemu ehtii niin ne ovat saatavilla nähtäväksi. 
 
     10, Muut asiat 
 Rahastonhoitaja Terttu Koski kertoi tilillä olevan 398,67 € tällä hetkellä. 
 Tehdään pöytäkirjapohja joka olisi jatkossa runkona käytettävä. 
 Seuraava hallituksen kokous päätettiin pitää Olavi ja Orvokki Hyvösen kotona Tampereella 
 Maalis- huhtikuussa 2010 
 
     11. Kokouksen päättäminen. 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.00, kiittäen vielä Markku Tuunaisen järjestelyä. 
  
 
 Vakuudeksi: 
 
 ________________________________                _______________________________
  

 Juha Tuunainen,   puheenjohtaja                               Olavi Hyvönen,   sihteeri   
 


