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Tuunaisen sukuseura  
 

Sukukokouksen pöytäkirja. 
 

Aika  7.6.2014  klo 12.00 alkaen 

 

Paikka  Hirsipirtti Jalasjärvi 

 

     

1. Kokouksen avaus 

Varapuheenjohtaja Pauli Tuunainen avasi kokouksen, jonka aluksi kaikki hallituksen jäsenet 

esittelivät itsensä. Puheenjohtaja Juha Tuunainen oli estynyt osallistumaan kokoukseen. 

 

2. Kokouksen toimihenkilöiden valinta 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ari Mikkilä 

Sihteeriksi Olavi Hyvönen 

Pöytäkirjan tarkastajiksi Terttu Koski ja Orvokki Hyvönen. He toimivat myös ääntenlaskijoina 

tarvittaessa. 

 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
Hyväksyttiin hallituksen laatima työjärjestysesitys kokouksen työjärjestykseksi. 

 

5. Käsitellään sukuseuran tilinpäätökset, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunnot 

vuosikokousten väliseltä ajalta. 
Rahastonhoitaja Pauli Tuunainen esitteli tilejä vuosien 2011 – 2013 väliseltä ajalta. Tilit ovat 

käyneet tilintarkastajien tarkastettavana jo tätä ennen ja hallitus on myös ne allekirjoituksillaan 

hyväksynyt. Lopuksi Pauli kertoi tämänhetkisen rahatilanteen tilillä, sekä mihin varoja on 

mennyt. Rahavarat ovat sukuseuralla niukat ja samalla muistutettiin seuran jäseniä 

jäsenmaksuista, joita on kertynyt melko vähän. Jäsenille jaettiin myös maksukuitit.  

 

Sihteeri Olavi Hyvönen oli kirjoittanut Tuunaisen sukuseuran toimintakertomuksen vuosien 

2011 – 2013 väliseltä ajalta. Siinä selvitettiin hallituksen tekemiä suunnitelmia ja toteutuneita 

asioita. Sukuseuran sääntöjen päivittäminen, hallituksen sisäisen yhteydenpidon tekninen 

parantaminen SkyDrive / OneDrive ja Facebookilla, jäsenrekisterin ylläpito, suvun 

historiatietojen kerääminen ja harrasteryhmien alkuun saaminen, sekä sukukokouksen 

toteuttaminen muun muassa, ovat työllistäneet hallitusta.  
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Lopuksi kuultiin tilintarkastajien lausunto vuosien 2011 – 2013 tileistä. 

 

 

Sihteeri kertoi vielä sukuun syntyneet lapset ja suvusta pois nukkuneet henkilöt.  

Sukukokouksen osanottajat pitivät hiljaisen hetken kuolleitten muistoksi. 

 

 

     6.    Tilinpäätösten vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille. 

Sukukokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi  vastuuvapauden tilivelvollisille. 

 

 

7. Sukuseuran sääntöjen päivittäminen 

Hallitus on selvittänyt sukuseuran sääntöjä vastaamaan paremmin nykyisiä Sukuseurojen 

Keskusliiton ohjeellisia mallisääntöjä, jotka on hyväksytty 7.1.2012 Liitossa. 

Sääntöuudistus mentiin kohta kohdalta läpi kokouksessa, jonka jälkeen uudet säännöt 

hyväksyttiin sukuseuran käyttöön. 

Uusia sääntöjä oli kokouksessa saatavilla monisteena. 

 

 

8. Toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio ja  liittymismaksu seuraavalle toimikaudelle, 

sekä seuraavan sukukokouksen ajankohdan päättäminen. 

Päätettiin, että seuraava sukukokous pidetään kahden vuoden kuluttua, vuonna 2016. 

 

Sihteeri luki toimintasuunnitelman ajalle 7.6.2014 – 2016. 

Tärkeänä asiana pidettiin jäsenten aktivoimista myös sukukokousten väliä lyhentämällä. 

Ryhmien toimintaa pidettiin vielä hyvänä tavoitteena. Ne voisivat olla myös pieniä ryhmiä. 

Tietotekniikan kautta yhteydenpitoa voisi vielä parantaa, mutta henkilökohtaiset tapaamiset 

olisivat parempia. 

Ari Mikkilän ylläpitämään jäsenrekisteriin muistetaan ilmoittaa, jos yhteystiedoissa tulee 

muutoksia. 

Sukuseuran vaakunatuotteita tilataan hallitusti varojen mukaan. 

Yhteistä matkaa olisi myös mukava tehdä jonnekin.  

Uusi hallitus yrittää kehittää asioita eteenpäin ja tiedottaa jäsenille kun asiaa tulee. 

 

Liittymismaksua ei oteta. Jäsenmaksu on sama kuin edellisvuonna, eli 20 € perheeltä ja 

yksineläviltä 10 €. Hallitus laittaa vielä maksumuistutuksen ja tilinumeron, sekä eräpäivän 

sähköpostilla. 

  

9. Valitaan Tuunaisen sukuseuran hallitus vuosille 2014 – 2016 

Hallitukseen valittavien lukumäärä uusien sääntöjen mukaan on 2 – 8 jäsentä. 

Lisäksi voi olla varajäseniä 0 – 8. Jäseniä valittaessa pyritään ottamaan huomioon kunkin 

sukuhaaran tasapuolinen huomioiminen, jos aktiivisuutta löytyy. 

Hallituksen puheenjohtajaksi, joka on samalla Tuunaisen sukuseuran puheenjohtaja, valittiin 

Ari Mikkilä. Hallituksen jäseniksi valittiin; Markku Tuunainen, Olavi Hyvönen,  Juha 

Tuunainen, Päivi Airevuo – Riipinen, Kirsi Kirves, Reino Tuunainen, Satu Koski – Lammi ja 

Eetu Airevuo. 
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10. Valitaan sukuseuran toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö. 
Toiminnantarkastajaksi kokous valitsi Pauli Tuunaisen ja hänelle varalle Gun – Britt Tuunaisen. 

  

11. Muut esille tulevat asiat 

Markku Tuunainen on selvittänyt sukuseuran  viirien- ja standardien hankinta hintoja. 

Viirit ovat  4 ja 5 metriä pitkiä. Pöytästandardeja saa myös ilman nimilaattaa. Markku laittaa 

nettiin ilmoituksen ja tuotteita saa noin puolenvuoden välein. 

Jos sukuseura huomioi ansioitunutta jäsentä standardilla, niin niihin laitetaan myös laatta. 

 

Hautojen hoitoa jatketaan edelleen entisellään. Jos tulee tarvetta muutokseen, niin harkitaan 

myöhemmin tilanteen mukaan. 

 

Lopuksi laulettiin yhteisesti Karjalaisten laulu. 

 

12. Kokouksen päättäminen 
Kokous päätettiin kello 13.30. 

 

Kokouksen päätyttyä päästiin tärkeään asiaan: ruokailuun. 

Satu Koski-Lammi ja Jarmo Liikaluoma esittivät reipasta hanurimusiikkia.  

Hallitus kokoontui järjestäytymiskokoukseen. Toisilla jatkui seurustelu, sade ei sallinut 

ulkokisailuja.  

 

 

Sinikka Tuunaisen sukututkimuksen esitys. 

Sinikka Tuunainen oli tehnyt hienon työn Tuunaisen suvun historian vaiheista. 

Hän kertoi elävästi ja selkeästi menneistä. Kokouksen osanottajat saivat tulostenipun 

historiasta mukaansa ja evääksi paljon mietittävää. Ja tutkimus jatkuu, sillä sitähän mennään 

askel kerrallaan taaksepäin. Tuunaisen suvusta on varmasti tulossa vielä paljon uutta tietoa. 

Toivotaan Sinikalle ja muillekin tutkijoille voimia työhönsä. 

 

Sinikka Tuunaisen luennon runko: 

 

Taneli Tuunaisen 1871 – 1945 esi-isien vaiheita vuosisatojen saatossa.  

 

1. osa:  Sukupolvet Jaakkiman Metsämiklissä 

- Metsämiklin kanta.isän Staffan Bertilssonin 1665-1740 tie Tuunaansaarelta Jaakkimaan. 

2. osa:  Sukupolvet Kerimäen Tuunaansaaressa 

- Mistä Tuunaansaarelle ? 

-  

3. Entä sitä ennen ??? 

                            

 

Vakuudeksi, kokouksen pöytäkirjantarkastajat: 

  

 _____________________ ____________________ 
Terttu Koski                                        Orvokki Hyvönen 


