Tuunaisen sukuseura
Sukuseuran hallituksen kokous 1 / 2012 Pöytäkirja
Aika

Lauantaina 30.06.2012 klo 14.00

Paikka

Ari Mikkilällä Eetuntie 1 Tupos

Läsnä

Juha Tuunainen
Puheenjohtaja
Olavi Hyvönen
Sihteeri
Pauli Tuunainen
Rahastonhoitaja / varapuheenjohtaja
Ari Mikkilä
Päivi Airevuo-Riipinen
Virpi Mäkinen ja Markku Tuunainen olivat ilmoittaneet etteivät pääse tulemaan.

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 3 / 2011 kokouksen pöytäkirjan.
6. Suvun historia tietojen kerääminen
Historia tietoja on alkanut kerääntyä. Ari Mikkilä on jo aiemmin kerännyt materiaalia melko
runsaasti ja nyt myös saanut sitä lisää mm. Inkeri Mikkilää haastattelemalla.
On ilmennyt, että on myös muita henkilöitä, jotka ovat alkaneet kirjoittaa lähihistoriasta.
Hallitus ottaa ilolla vastaan laajempaa kokemusta / tietoa tapahtuneista asioista.
Myös tutkijoiden, Kaarina Tuunanen, Sirkka Nurmi ja Sinikka Tuunainen, toivotaan edelleen
olevan mukana tiedon keräämisessä.
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Keskusteltiin miten materiaalia tarvittaessa myöhemmin rajataan.
Hallitus päätti tilata Sukujutut- ohjelman, jolla voi helpottaa suvun historian keräämistä.
Ari Mikkilä valtuutettiin asian hoitamaan ja tarvittaessa ottamaan lisenssin nimilleen, jos sitä ei
voi jakaa useammalle. Muuten nimetty työryhmä jatkaa tiedon hankintaa.
7. Sukuseuran sääntöjen päivittäminen
Juha Tuunainen oli tulostanut Sukuseurojen Keskusliitto ry,n ennakkotarkastetut ohjeelliset
Mallisäännöt 7.1.2012.
Hallitus kävi pykälät läpi ja totesi olemassa olevat sukuseuran säännöt oleellisilta
osiltaan tämän hetken toimintaa melko hyvin vastaaviksi. Erovuoroisuus hallituksesta
oli yksi asia josta keskusteltiin. Puheenjohtaja kokoaa ja tiedottaa myöhemmin jäsenille.
8. Harrastepiirit
Harrastepiirit eivät ole vielä saaneet suurta innostusta suvun piirissä.
Pauli Tuunainen oli ilmoittanut fb,ssä golfin puitteissa kokoontuvasta ryhmästä.
Pari henkilöä ainoastaan oli osoittanut tähän mennessä kiinnostustaan. Pauli yrittää myöhemmin
vielä uudestaan.
Juha Tuunainen järjestää syys-lokakuussa Kuusamossa viikonloppu tapahtumaa luonnon
keskellä. Päivät ovat vielä avoinna, mutta informaatiota tulee pikapuoliin.
Perinteinen Kyykkä nousi myös esille mahdollisena ryhmälajina.
9. Taloustilanne
Rahastonhoitaja Pauli Tuunainen oli kerännyt tilinpäätöstietoja ja tulostanut hallitukselle
vuoden 2011 tiedot, sekä kuluvan vuoden 2012 tähänastiset tapahtumat ja saldotilanteen.
Tehtyään sanallisen selvityksen vuoden 2011 tilinpäätöksestä, hallitus hyväksyi tilit.
Tilikirja lähetetään tilitarkastajille hyväksyttäväksi.
Jäseniä muistutetaan kannatusjäsenmaksun maksamisesta.
10. Muut esille tulevat asiat
Hallitus päätti muistaa kahta pitkäaikaisesti ja ansiokkaasti Tuunaisen sukuseuran töitä tehnyttä
henkilöä sukuseuran standardilla:
Standardi n:ro 4 päätettiin antaa Markku Tuunaiselle Humppilaan ja
Standardi n:ro 5 annettiin kokouksen isännälle Ari Mikkilälle.
Puheenjohtaja toi vielä esille heidän erityisansioitaan kiitospuheessaan.
Sihteeri Olavi Hyvönen käy viemässä Markku Tuunaiselle standardin kotiin.
Puheenjohtaja tiedottaa näistä huomioista.
11. Seuraavasta kokouksesta sopiminen
Sukuseuran hallituksen seuraava kokous pidetään Päivi Airevuo-Riipisellä tammikuussa 2013.

12. Kokous päätettiin klo 16.30.
Asian vakuudeksi

_____________________

____________________

Juha Tuunainen, puheenjohtaja

Olavi Hyvönen, sihteeri
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