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Tuunaisen sukuseura  
 
Sukuseuran hallituksen kokous 3 / 2011 Pöytäkirja 
 
Aika  Sunnuntai 04.09.2011 klo 12.00 
 
Paikka  Pauli Tuunaisen kesäasunto, Ruukinrannantie, Loviisa 
 
Läsnä  Juha Tuunainen Puheenjohtaja     
  Olavi Hyvönen Sihteeri 

Pauli Tuunainen Rahastonhoitaja / varapuheenjohtaja 
Virpi Mäkinen 

  Ari Mikkilä  
  Markku Tuunainen 
 

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 
Puheenjohtajan laatima esityslista hyväksyttiin 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 tarkistettu. 
 

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan kuuleminen 
Sihteeri Olavi Hyvönen luki hallituksen 1 / 2011 kokouksen ja 2 / 2011, eli 
järjestäytymiskokouksen pöytäkirjat, jotka hyväksyttiin. 

 
6. Sukuseuran hallituksen jäsenten vastuualueet 

a) Harrastepiirit 
Kuten sukukokouksessakin tuli esille ja myös päätettiin, että aletaan järjestämään 
harrastusryhmiä. Hallituksen mielestä ne olisi hyvä saada alulle siten, että hallitus toimisi 
enemmän taustavoimana ja aloitteellisena. Mutta, itse ryhmiä voisi perustaa henkilöt jotka 
tuntevat kiinnostusta ja aktiivisuutta johonkin asiaan.  
Ainakin seuraavia harrasteita on tullut esille: luonto- kalastus- golf- kyykkä- ja retkeily tai 
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matkaryhmät. Nyt vain hallitus aktivoimaan jos on tiedossa sopivia henkilöitä joilla on 
kiinnostusta harrastuksiin. Ryhmän alulle laittaminen voisi poikia uusia kiinnostuksen kohteita 
ja vetäjiä. Juha Tuunainen on jo ilmoittanut kiinnostuksensa järjestää luonto- / kalastus ryhmää 
Kuusamossa. Samoin Pauli Tuunainen golfryhmää. 
b) Suvun osoitetiedostoa hoitaa ja ylläpitää edelleen Ari Mikkilä. Muistutellaan suvulta tietoja 
kun muutoksia tapahtuu, syntyy lapsia tai joku kuolee. Näitä tietoja ei linkitellä sukuseuran 
kotisivuilta facebookiin.  
c) Suvun historia. Päätettiin alkaa keräämään historia- aineistoa mahdollisesti myöhemmin 
ilmestyvää kirjaa varten. Mietittiin työryhmiä tai työpareja, jotka alkavat tai jatkavat erityisesti 
lähihistorian keräämistä haastatteluin tai muuten. Markku ja Pauli Tuunainen, Ari Mikkilä ja 
Olavi Hyvönen ainakin jatkavat tietojen hankintaa. Tietysti hallitus muutenkin 
kokonaisuudessaan tekee tätä työtä. Nettiä käytetään apuna tiedon hankintaan. 
Sukututkijat Sirkka Nurmi ja  Sinikka Tuunanen jatkavat omalla tahollaan.  
 
  

7. Sukuseuran sääntöjen päivittäminen 
Hallitus keskusteli Tuunaisen sukuseuran sääntöasiasta ja teki seuraavanlaisen päätöksen. 
Säännöt ovat perustaltaan hyvät ja toimivat. Nyt on kuitenkin päivittämisen tarvetta tullut 
esimerkiksi sähköisen tiedottamisen suhteen. Päivitetään siltä osin kuin käytäntö on muuttunut 
sen jälkeen kun säännöt ovat tehty. Harkittava on erityisesti mitä missäkin tiedotetaan 
(esimerkiksi facebookissa ja kotisivuilla). Juha Tuunainen valmistelee asian hallitukselle. 
Hallituksen erovuoroisuus pitää myös miettiä ja hakea siihen hyväksyntä seuraavassa 
sukukokouksessa. Sukuseuran säännöissä ei ole tätä kohtaa olemassa. 
 
 

8. Muut esille tulevat asiat   
 
a) Suruadressit. Päätettiin että, perus osanotto tehdään adressilla. 
Jos on kyseessä erityinen henkilö sukuseuran näkökulmasta niin hallitus päättää erikseen miten 
toimitaan. 
b) myytävät vaakunatuotteet 
Käytiin läpi myytävien tuotteiden tilanne. 
Muistitikkujen hinta pudotettiin 20 € uroon, koska niiden yleinen hintataso on laskenut. 
Ostetut tuotteet ovat tällähetkellä lopussa. Päätettiin hankkia aina tarpeen mukaan niitä lisää. 
Päivi Airevuo-Riipinen oli ilmoittanut halukkuuttaan tuotteiden myyntiin. Tästä 
aloitteellisuudesta hallitus oli tyytyväinen. 
c) lisäksi. - Ari Mikkilä laittaa uusia linkkejä Tuunaisen sukusivuille. 
- Juha Tuunainen tekee joulutervehdykset. 
- Pauli Tuunainen tekee kohteliaat maksumuistutukset jäsenille. 
  Pauli on noin puoli vuotta Espanjassa, mutta pystyy hoitamaan kyllä asioita netin välityksellä. 
- Olavi Hyvönen jatkaa kokousjuttujen kirjoittamista. Ensimmäinen sukukokouksesta. 
- Hallituksen seuraava kokous päätettiin pitää Ari Mikkilällä Tupoksella huhti-toukokuussa. 
  Ajankohta määritellään myöhemmin tarkemmin. 
  

9. Kokous päätettiin klo 15.50. 
 
 Asian vakuudeksi 

  
 _____________________ ____________________ 

Juha Tuunainen, puheenjohtaja Olavi Hyvönen, sihteeri  
 


