
Tuunaisen sukuseura 

Sukukokouksen pöytäkirja.

Aika 2.7.2016  klo 12.00 alkaen

Paikka Taivaltupa Jalasjärvi

1. Kokouksen avaus.
Puheenjohtaja Ari Mikkilä avasi kokouksen, jonka jälkeen hallituksen jäsenet esittelivät itsensä.

Laulettiin yhdessä Karjalaisten laulu.

2. Kokouksen toimihenkilöiden valinta.
Sukukokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ari Mikkilä.
Sihteeriksi Olavi Hyvönen.
Pöytäkirjantarkastajiksi Terttu Koski ja Orvokki Hyvönen.
He toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Kokouksessa oli 52 osallistujaa.

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

5. Käsitellään sukuseuran tilinpäätökset, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunnot 
vuosikokousten väliseltä ajalta.
Rahastonhoitaja Kirsi Kirves esitteli tilejä vuosien 2014 – 2015 ajalta. Tilit olivat käyneet 
tilintarkastajien tarkastettavana jo tätä ennen ja hallitus on myös ne allekirjoituksillaan 
hyväksynyt. Edellisessä sukukokouksessa toiminnantarkastajaksi valittu Pauli Tuunainen aloitti 
24.2. 2015 toiminnantarkastajana ja Kirsi Kirves aloitti rahaston hoitajana.  Lopuksi todettiin 
tämän hetkinen rahatilanne tilillä, sekä tarkemmin mihin varoja on mennyt.
Tilitarkastajien tilinpäätöslausunnon luki Reino Tuunainen. 

Rahavarat ovat sukuseuralla niukat ja samalla muistutettiin seuran jäseniä jäsenmaksuista, joita 
on kertynyt melko vähän. 
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Toiminnantarkastuskertomuksen luki sihteeri, kun Pauli Tuunainen ei ollut kokouksessa läsnä.
Lausunnossa todettiin jäsenmaksutuotot 2015 vuodelta ja vertailu edelliseen vuoteen. 
Hallituksen toiminta on myös ollut suunnitelmien mukaista. Toiminnantarkastaja suosittelee tili-
ja vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle vuodelta 2015.

Sihteeri Olavi Hyvönen oli kirjoittanut Tuunaisen sukuseuran toimintakertomuksen 7.6 2014 – 
2.7. 2016 väliseltä ajalta.
 Siinä selvitettiin hallituksen tekemiä suunnitelmia ja toteutuneita asioita. Hallitus oli 
kokoontunut 5 kertaa toiminta-aikana. Tietotekniikan muutokset ovat vaatineet jatkuvaa 
puuhaa. Sukuseuran kotisivuja ollaan tehty uusiksi ja haettu niistä käyttäjilleen selkeämpiä. 
Käytössä on ollut Drive / OneDrive ja Tuunaisten omaryhmä Facebookissa, Puheenjohtaja on 
huolehtinut edelleen jäsenrekisterin ylläpidosta. Suvun historiatietojen kerääminen ja 
harrasteryhmien alkuun saaminen, sekä sukukokouksen toteuttaminen muun muassa, ovat 
työllistäneet hallitusta. 

Sihteeri kertoi vielä sukuun syntyneet lapset, joita oli ilahduttavan paljon ja suvusta pois 
nukkuneet henkilöt. 
Sukukokouksen osanottajat pitivät hiljaisen hetken kuolleitten muistoksi.

     6.    Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille.
Sukukokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille.

7. Toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, liittymis- ja jäsenmaksut seuraavalle 
toimikaudelle, sekä päätetään seuraavan sukukokouksen ajankohta.
Sihteeri luki toimintasuunnitelman vuosille 2016 – 2018.
Tärkeänä asiana on edelleen sukuseuran jäsenten toiminnan aktivointi.
 Suvun kokousten välin lyhentäminen kahteen vuoteen on osa tätä asiaa.
Ryhmien kokoaminen ja toiminta voisi olla pienryhmätyyppistäkin. Kun asia keksitään niin 
kootaan porukka toimimaan. Harrasteryhmät olisivat sitten samaan harrastukseen mieltyneille.
Pääasia olisi Tuunaisten keskinäiset tapaamiset.
Tuunaisten kotisivuilta löytyy yhteystietoja. Sosiaalisen median kautta saattaa näkyä mikä 
ketäkin kiinnostaa. Soitellaan myös puhelimilla, kun tulee mieleen: mitä sinulle kuuluu ?
Hallitus tilaa hallitusti sukuseuran vaakunatuotteita. Vaakuna logona.
Tuunaisen sukuseuran valokuvakirja ( t ) olisi uusi asia, johon voisi kerätä muistoja ja suvun 
tapahtumia. Hallitus vie asiaa eteenpäin ja tiedottaa siitä.
Suvun näkyvyyttä pidetään yllä myös Jaakkiman Sanomissa.

Hyväksyttiin tulo- ja menoarvio vuosille 2016 -2018.

Päätettiin, ettei liittymismaksua peritä. Jäsenmaksut pidetään entisellä tasolla, eli vuosittain 
perheeltä 20 € ja yksin asuvilta 10 €. 

Seuraava sukukokous pidetään 2018 kesällä.
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8. Päätetään hallitukseen valittavien varsinaisten- ja varajäsenten lukumäärä
Hallituksen lukumääräksi päätettiin puheenjohtaja ja 8 hallituksen jäsentä.

9. Hallituksen puheenjohtajan ja kahdeksan hallituksen jäsenen valinta.

Puheenjohtajaksi valittiin Ari Mikkilä. Muut hallituksen jäsenet: Markku Tuunainen, Olavi 
Hyvönen, Kirsi Kirves, Satu Koski-Lammi, Reino Tuunainen, Päivi Airevuo-Riipinen,
 Paavo Tuunainen ja Aada Tuunainen.

10.  Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö seuraavaksi toimikaudeksi.
Toiminnantarkastajaksi valittiin Pauli Tuunainen ja hänelle varahenkilöksi Gun- Britt 
Tuunainen.

11. Palkitsemiset.
Sukuseuran pitkäaikaisille aktiiveille ojennettiin Tuunaisen sukuseuran standaarit kiitokseksi 
heidän tekemästään työstä ja kannustukseksi jatkoon. Standaarit saivat puheenjohtajan 
jakamana: Juha Tuunainen, Päivi Airevuo-Riipinen ja Olavi Hyvönen.
Lisäksi jaettiin kaikille alle 8 – vuotiaille kokouksen osanottajatodistus ja pieni lahja.

12. Muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Kokouksen jälkeen ryhmäkuvaus ( Matti Kulmala ), ruokailu ja kakkukahvit ( vaakunakakku / 
karjalan piiraat ), sekä erilaisia harrastuksia ulkona. Alina Kulmala oli suunnitellut ja myös 
ohjasi kaikille sopivan jumppaohjelman. Sisällä oli kuvien katselua ja seurustelua, sekä 
arpajaiset. Musiikkia pelimanneilta Jarmo Liikaluomalta ja Satu Koski-Lammilta.
 

13. Kokouksen päättäminen.
Kokous päättyi klo 13.15.

Hallitus kokoontui järjestäytymiskokoukseen.

Sinikka Tuunaisen historiaa Tuunaisen suvusta luento:
… Siihen aikaan jolloin Jaakkiman Bertill – isä Tuunaan saaressa eli …

Sinikka Tuunainen oli tehnyt taas lisää sukututkimusta. Nyt 1600 – luvulta. Saimme kuulla 
ensin yleistä historiataustaa. Sitten hän kertoi elämästä Tuunaansaarella. Hieno esitys ja hyvää 
tutkimusta. Osanottajille jaettiin vahva monistenippu luennosta, johon voi vielä tutustua 
myöhemmin. Ari Mikkilä selvitti myös rahanarvoa tutkimuksen ajalta.  

Vakuudeksi: _________________________   ________________________________
           Ari Mikkilä, puheenjohtaja                   Olavi Hyvönen, sihteeri

   __________________________ ___________________________
    Terttu Koski,  pöytäkirjantarkastaja                Orvokki Hyvönen, pöytäkirjantarkastaja
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