Tuunaisen sukuseura
Sukuseuran kokous.
Aika
Paikka
Läsnäolijat

Pöytäkirja.

Lauantai 18.6.2011 klo 14:00 – 15:45
Irjalan makasiini Tampere
Sukuseuran jäseniä 52 henkeä

Kokoontuminen aloitettiin vilkkaalla seurustelulla ja ruokailulla.
Jatkettiin kahvilla ja kakulla, jossa oli syötävä sukuseuran vaakuna päällä.
Emäntänä toimi Orvokki Hyvönen, Sinikka Mikkilä hyvänä apunaan.
Ennen varsinaisen kokouksen alkua Kaarina Tuunanen kertoi tietojaan
Tuunainen - Tuunanen sukuhaarojen historiasta.
Mielenkiintoisia asioita on selvitetty. Esimerkiksi mistä ja missä päin
suvut ovat eläneet, mitä tehneet ja miten vaikuttaneet.
On löytynyt yhteyksiä: Tsekin Böömistä, Viron Pärnun Kihnunsaaresta,
Pietarin läheltä Pähkinälinnasta luoteeseen, jossa on Tuunaisen kylä, sekä
Eskilstunan seudulta Ruotsista. Tiedostoja on paljon ja tutkimukset jatkuvat.
Toini Tuunainen 90 v, luki muisteluksen, jonka hän oli kirjoittanut Jaakkiman Sanomiin
3.12.1989.
Seuraavaksi jaettiin uudella sukuseuran vaakunalla varustetut standardit kiitoksena
sukuseuran hyväksi tehdystä työstä.
Numerolla 1 Kunniajäsen Arvo Tuunaiselle.
Numerolla 2 Pekka Mikkolalle, seuran kotisivujen alulle kehittämisestä ja ylläpidosta.
Numerolla 3 Teemu Tuunaiselle, seuran kotisivujen toimittamisesta ja kehittämisestä.

1. Kokouksen avaus.
Sukuseuran puheenjohtaja Juha Tuunainen avasi kokouksen.
2. Kokouksen toimihenkilöiden valinta.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Tuunainen.
Sihteeriksi Olavi Hyvönen.
Pöytäkirjantarkastajiksi Sinikka Mikkilä ja Ari Mikkilä.
Päätettiin valita ääntenlaskijat tarvittaessa.
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3. Hyväksyttiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

4. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys, hallituksen esittämänä.

5. Tilinpäätökset, vuosikertomukset ja tilintarkastajien lausunnot ajalta 2008 - 2011
Terttu Koski esitteli seuran tilinpäätökset ja seuran talouden kehittymisen sukukokouksien
2008 - 2011 välisellä ajalla. Kokouksen osallistujille jaettiin nähtäväksi toteutuneet tulot ja
menot vuosilta 2007 - 2010.
Talous on ollut melko tiukalla johtuen pääasiassa sukuvaakunan hankinnasta.
Sukuseuranvaakuna on virallisesti rekisteröity ja otettu käyttöön 09.09.2009.
Suunnittelijana heraldikko Tuomas Hyrsky.
Myöhemmin vaakunaa on tuotu suvulle läheisemmäksi esimerkiksi erilaisilla tuotteilla
joita hallitus on kelpuuttanut ja joita nyt on sukukokouksessa myytävänä.
Toinen kuluja aiheuttanut on sukuseuran kotisivujen valmistaminen ja ylläpito.
Lisäksi haudan ylläpitoon ja erilaisiin huomioimisiin on jonkin verran rahaa mennyt.
Tuloja on tullut ainoastaan jäsenmaksuista. Muistutettiin jäsenmaksujen suorittamisesta
jäseniä. Jäsenmaksut päätettiin pitää samana, mutta keskustelussa suositeltiin myös, että niitä
voi halutessaan maksaa useammalta vuodeltakin kerralla vuoteen 2014 asti.
Lopuksi luettiin tilintarkastajien lausunnot jotka puolsivat tilinpäätöksen vahvistamista.
Olavi Hyvönen luki toimintakertomuksen vuosilta 2008 - 2011.
Toimintakertomuksesta ilmeni, että hallitus oli lähtenyt toteuttamaan edellisen sukukokouksen
valtuuttamia asioita, kuten edellä talousosuudessa ilmeni.
Lisäksi Karjalanmatka oli toteutettu, sekä kartta- ja tilustietoja Karjalasta päivitetty.
Jäsenrekisteriä hoidettu ja kehitetty.
Hallituksen toiminta oli sujunut hyvässä hengessä. Kokouksia pidetty 7 kertaa.
Näistä toimista ja pöytäkirjoista on saanut lukea sukuseuran sivuilta.
Olavi luki sukuun syntyneet ja ketä on kuollut kolmen vuoden aikana.
Lopuksi vietimme hiljaisen hetken vainajien muistoa kunnioittaen.

6. Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille 2008 - 2011.

7. Toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, sekä jäsenmaksut seuraavalle toimintakaudelle 2011 - 2014.
Toimintasuunnitelma piti rakentaa niukan varallisuuden mukaan.
Seuraava sukukokous päätettiin järjestää vuonna 2014.
- Puheenjohtaja esitteli uusien teema- harrasteryhmien kautta toimimista.
Joka tuntee kiinnostusta jollekin asialle, voi tehdä ryhmän samanhenkisille.
- Golf- eräretki- luonto- ja matkaryhmiä esimerkkinä.
- Kotisivuille osallistumista ja käyttöä pidettiin tärkeänä.
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- Päätettiin aloittaa Facebookin kautta uudenlaista yhteydenpitoa. Kyseessä on ainoastaan
Tuunaisten sisäinen, oma ryhmä. Kirsi Kirves laittaa alulle.
- Jos on kiinnostusta Karjalan matkaan, niin sen voi tehdä myös pienelläkin ryhmällä.
Hallitus tilaa vaakunatuotteita lisää, sitä mukaa kuin tarvetta ja varallisuutta on.
Markku Tuunainen hoitaa isännänviiritilaukset.
Jäsenmaksuasiassa menetellään siltä pohjalta kuin kohdassa 5 perusteltiin.
Jäsenmaksut edelleen perheeltä 20 €/vuosi ja yksin asuvilta 10 €/vuosi.
Päätettiin myös, että sukuseuran varoja voi käyttää sukukokouksen järjestämiseen.

8. Sukuseuran puheenjohtajaksi valittiin Juha Tuunainen ja
varapuheenjohtajaksi Pauli Tuunainen v. 2011- 2014.
Hallituksen jäseniksi v. 2011 - 2014 valittiin:
- Ari Mikkilä
- Päivi Airevuo-Riipinen
- Virpi Mäkinen
- Markku Tuunainen
- Olavi Hyvönen
9. Kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa v. 2011 - 2014.
Tilintarkastajiksi valittiin Satu Koski - Lammi ja Reino Tuunainen
varatilintarkastajiksi Outi ja Paavo Tuunainen.
10. Muut asiat.
Sukulaisia muistutettiin yhteystietojen päivittämisestä Ari Mikkilälle.
Sukuseuran sääntöjen päivittäminen valtuutettiin hallitukselle.

11. Kokous päätettiin klo15:45

Vakuudeksi:

_________________________
Juha Tuunainen puh.joht.

__________________________
Olavi Hyvönen siht.

_____________________

____________________

Sinikka Mikkilä
Pöytäkirjan tarkastaja

Ari Mikkilä
Pöytäkirjantarkastaja
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