Tuunaisen sukuseura
Sukuseuran hallituksen kokous 1 - 2010
Aika
Paikka

Lauantai 18.4.2010 klo 12.00
Orvokki ja Olavi Hyvösellä Äijänahteentie 41 Tampere

Läsnä

Juha Tuunainen
Puheenjohtaja
Päivi Airervuo-Riipinen
Olavi Hyvönen
Terttu Koski
Ari Mikkilä
Markku Tuunainen

1. Kokouksen avaus
Sukuseuran puheenjohtaja Juha Tuunainen avasi kokouksen.
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteamina
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 huomautettavaa, pöytäkirja on tarkistettu
5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan kuuleminen
Sihteeri Olavi Hyvönen luki edellisen kokouksen (10.10.2009) pöytäkirjan.
Käsiteltiin edellisen kokouksen asiat. Osa niistä tässä kokouksessa vielä.
6. Suvun kotisivujen nykytilanne
Sukuseuran kotisivujen ylläpito todettiin hyvin tehdyksi, mutta nyt Teemu Tuunaisella on
kovasti muitakin kiireitä ja hän tarvitsisi apua sivujen ylläpitoon.
Hallitus keskusteli mistä apu Teemulle. Ari kysyy apua Kauhajoen suunnasta. Katsotaan sitten
muuta jos sieltä ei apua saa. Asia jäi hallituksen jäsenille vielä harkintaan.
Ari toimittaa kotisivuille lisää lapsille erilaisia pelejä sitä mukaa kun sopivia löytyy.
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7. Suvun vaakunan käyttö
Hallitus on koonnut erilaisia asia ja tuote-ehdotuksia vaakunan käytöstä käytännössä.
Juha Tuunainen yrittää vielä saada suvulta lisäehdotuksia. Todettiin, että vaikka hallituksella on
jo monenlaisia esineitä ja asioita tiedossa miten vaakunaa voisi käyttää, niin ei esitetä niitä vielä
suvulle, vaan kysytään olisiko vielä tulossa hyviä uusia ehdotuksia.
Terttu lupasi selvittää Taitopainosta Tampereelta minkälaisia ja millä hinnalla heillä on
saatavilla esimerkiksi isännänviiriä ja pöytästandaaria.
Sukuvaakunalla varustetun Suru- / onnitteluadressin käytöstä tehtiin päätökset. Onnittelu
aloitetaan 50- vuotispäivistä tasakymmenet huomioiden kaikki sukuseuraan kuuluvat joiden
syntymäaika on tiedossa. Katsotaan vuosittain onniteltavat.
Selvitetään vielä erilaisten tuotteiden hintoja suhteessa kappalemääriin.
Tavoitteena on, että seuraavassa sukukokouksessa tuotteita olisi esillä ja myytävänäkin.
Ei kuitenkaan pyritä keräämään voittoa, ainoastaan kulut peittämään hinnoilla.
8. Tulevan Karjalanmatkan katsaus
Karjalan matka on järjestelyiltään selvä ja lähtö on Kari Rapon johdolla 12.5.2010.
9. Kartat ja tilukset Karjalassa
Karjalan matkalle lähtijöiltä toivotaan valokuvia seuraaville lähtijöille avuksi. Tietysti myös
muuta tietoa suullisesti.
10. Muut esille tulevat asiat
- Martti Tuunaisen hautajaisissa sukuseuran osanoton ja kukkaseppeleen muistosanoineen
kävivät viemässä Terttu Koski ja Olavi Hyvönen.
- Suunniteltiin seuraavaa sukukokousta vuonna 2011.
- Hallitus keskusteli Anna ja Taneli Tuunaisen, sekä Helena Tuunaisen Paavolassa olevien
hautakiven kunnostamisesta tai kokonaan uuden kiven hankkimista. Uuden kustannus todettiin
olevan ainakin niin paljon, että siihen ei ole varaa. Näin hintava asia pitäisi käsitellä ja
hyväksyä sukukokouksessa. Toisaalta kunnostettu vanha on arvokas.
- Sukuseuran tilillä on 453 €. Muistutetaan jäsenmaksusta Tuunaisia. Tiedotus sähköpostilla ja
Foorumissa kotisivuilla. Eräpäivä 31.5.2010.
- Hallitus kokoontuu seuraavan kerran Mikkelissä syys- lokakuussa 2010.
11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.00

Asian vakuudeksi

_____________________

____________________

Juha Tuunainen, puheenjohtaja

Olavi Hyvönen, sihteeri
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