
 

Sukuseuran hallituksen kokous 1 / 2016.   Pöytäkirja

Aika 16.4.2016 klo 13.00 

Paikka Päivi Airevuo - Riipisen koti, Jämsänkoski

Läsnä Ari Mikkilä      Puheenjohtaja
Markku Tuunainen Varapuheenjohtaja
Olavi Hyvönen Sihteeri
Päivi Airevuo - Riipinen
Reino Tuunainen 
Satu Koski - Lammi
Juha Tuunainen
Kirsi Kirves

1.  Kokouksen avaus
Ari Mikkilä avasi kokouksen. 

2.  Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3.  Kokouksen toimihenkilöiden valinta
Puheenjohtajana toimi Ari Mikkilä ja sihteerinä Olavi Hyvönen. Pöytäkirja tarkastetaan 
sitten kun sihteeri lähettää sen sähköpostina kullekin jäsenelle. 
Jos pöytäkirjaan ei ole huomautettavaa, pöytäkirja on tarkastettu ja allekirjoitetaan 
seuraavassa kokouksessa.

4.  Edellisen kokouksen pöytäkirjan kuuleminen 
Sihteeri luki 14.11. 2015 Reino Tuunaisella Jalasjärvellä pidetyn kokouksen pöytäkirjan, 
joka hyväksyttiin ja allekirjoitettiin.

5.  Kokouksen asialistan hyväksyminen
Puheenjohtajan laatima esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.
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6.  Vuoden 2016 sukukokouksen järjestämisen eteneminen.
2.7.2016 klo 12.00 alkaen pidettävän sukukokouksen pitopaikaksi Reino on tilannut 
Taivalmaan Taivaltupa nimisen paikan. Tilojen vuokra on 100 -120 € riippuen osallistuja 
määrästä. 
Ruokailu- ja kahvimaksu tapaamisessa on aikuisilta 25€, lapset alle 12 v 7€ ja alle 7 v 0 €.
Huoneita on varattu kaksi kahden hengen ja yksi neljän hengen huone.
Ruokapitopalvelu on tilattu Rauni Riihimaalta. Suvun kakkuvaakunat tilataan suoraan 
hänelle. Olavi tilaa ne.
Ilmoittautumiset 29.5.2016 mennessä Arille tai Markulle. Kutsut lähetetään sähköpostitse.
Kirsi Kirves laittaa kutsutiedot Facebookin kautta. Jaakkiman Sanomien päätoimittaja Tea
Itkoselle laitetaan myös kutsu ja tiedote sukukokouksesta. Myös Sinikka Tuunaista 
kutsutaan kokoukseen historiaa kertomaan, jos hänelle sopii. 
Hallitus tarkasti vielä, että kaikki sukukokouksen sääntöjen määräämät asiat, kuten 
kirjanpito- ja tiliasiat, sekä toimintakertomus ja toimintasuunnitelma / tulo- ja meno 
suunnitelma pystytään hallituksen osalta esittämään sukukokouksessa.    

7. Taloustilanne
Sukuseuran tilin saldo on tällä hetkellä 522,62 €. 
Kirsi valtuutettiin selvittämään mahdollista pankin vaihtoa, jotta palvelumaksukulut saisi 
pienenemään. 

8. Sukuseuran vaakunatuotteet
Sukukokoukseen tilataan 10 kpl pöytästandaareja, myyntihinta on 60 €. 
Keskusteltiin mahdollisista uusista tuotteista. Kirsi kysyy Pipon/ tuubi hintaa.

9.  SukuJutut-ohjelma
Ari tilaa ohjelmapäivityksen

10.Muut esille tulevat asiat
Sukukokouksen vapaamuotoiset harrasteet
Kun olemme vieneet reippaasti sukukokouksen virallisen puolen asiat läpi, otetaan 
ryhmäkuva ja ruokaillaan. Hallitus kokoontuu järjestäytymiskokoukseen.
Markku kysyy Sakarilta Av- laitteita, joilla voisi näyttää kuvia. 
Pyydetään myös kutsussa osanottajilta kuvia ym.  muisteluita mukaan.

11.Lauletaan yhdessä Karjalan lauluja.
Lapsille omaa tekemistä ja puuhailua.
Harrastellaan pieniä kisailuja: Golf- alkeita, kyykkää, mölkky - peliä jne.

12.Biljardipeliä, karaokelaulantaa.
Järjestetään arpajaiset periaatteella: pieni paketti mukaan lahjoituksena 
arpajaispalkinnoksi voittajille.
Taivaltuvalla on myös leikkimökki ja saunomismahdollisuus.

13.Hallituksen seuraava kokous pidetään Sukukokouksen yhteydessä.

14.Kokous päättyi klo 14.30.
Kiiteltiin Päiviä kokouksen hyvästä emännöinnistä.

Asian vakuudeksi:

__________________ _________________
Puheenjohtaja Ari Mikkilä Olavi Hyvönen sihteeri
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