
Tuunaisen sukuseura (kuva 2,0 korkeus Teksti 16)

Sukuseuran hallituksen kokous 2 / 2017. Pöytäkirja

Aika: 7.10.2017 klo 12:00 
Paikka: Aada Tuunaisen koti, Rahula

Läsnä Ari Mikkilä puheenjohtaja
Markku Tuunainen varapuheenjohtaja 
Olavi Hyvönen sihteeri
Aada Tuunainen
Paavo Tuunainen
Päivi Airevuo – Riipinen
Reino Tuunainen

Käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaus
Ari Mikkilä avasi kokouksen

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat
Puheenjohtajana toimi Ari Mikkilä ja sihteerinä Olavi Hyvönen. Pöytäkirja tarkastetaan sitten kun 
sihteeri lähettää sen sähköpostina kullekin jäsenelle. Jos pöytäkirjaan ei ole huomautettavaa, (kuittaus: 
vastaa kaikille) pöytäkirja on tarkastettu ja allekirjoitetaan seuraavassa kokouksessa. 

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

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
Puheenjohtajan ja sihteerin laatima esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi. 

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan kuuleminen, ja allekirjoitus
Sihteeri luki 2.4.2017 Paavo Tuunaisella Huittisissa pidetyn kokouksen pöytäkirjan, joka hyväksyttiin ja 
allekirjoitettiin. 

6. Hallituksen vapaamuotoinen ”mitä kuuluu tuokio” 
Hallitus kävi ” mitä kuuluu keskustelukierroksen”. Jäsenet kertoivat lyhyesti viimeaikaiset kuulumiset. 
Mukava keskustelu siitä tulikin. 

7. Joulutervehdys 
Puheenjohtaja lähettää joulutervehdykset suvulle sähköpostissa ja Aada facebookissa.

8. Vaakunatuotteet
Päätettiin, että Kirsi hankkii 50 kpl tuubeja, joissa on ääriviivallinen sukuvaakuna.
Lisäksi hankitaan turvaheijastimia suora- / ns. klipsimallisia50 – 100 kpl, vaakunatauluja 10 – 15 kpl.
Ari ja Reino selvittävät vielä näiden tuotteiden hinnat. Hinta määrittää lopulliset kappalemäärät.
Parkkikiekoista käytiin myös keskustelua, jossa todettiin, että nykyiset kiekot alkavat olla vanhan 
mallisia. Myyntiin on tullut jo nykytekniikalla varustettuja pysäköintikiekkoja.
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9. Valokuva- / sukukirja 
Tuunaisten sukukirjan tekemisen jatkosta käytiin selventävä keskustelu. Tähän kokoukseen kutsutut 
Pauli Tuunainen ja Jaakkiman Sanomien toimittaja Tea Itkonen eivät päässeet osallistumaan.
Päätettiin, että samat henkilöt jotka on valittu työryhmään aiemmin, eli Ari Mikkilä, Markku Tuunainen, 
Pauli Tuunainen ja Olavi Hyvönen jatkavat edelleen. Myös Tea Itkonen on luvannut osallistua siihen.
Sukupuut ohjelmaa ja kotisivumateriaalia käyttäen jatketaan ja kokoonnutaan tarvittaessa.
Vuoden 2018 sukukokoukseen tehdään kirjasta selvitystyötä, josta siellä kerrotaan.  

10. Vuoden 2018 sukukokouksen valmistelu
Tulevan sukukokouksen paikaksi esitettiin Tuunaansaaren tuntumassa olevaa HarjunPorttia. 
Punkaharjun luonto on kesäkokoukselle ja lomallekin hienolla paikalla. Harjunportti pystyy tarjoamaan 
hyvät kokoustilat, majoituksen, ruokailun ja paljon muutakin. Ajankohdaksi ajateltiin 7.7 tai 14.7 -18. 
Ari selvittää tarpeitamme ja pyytää tarjousta sieltä.
Kuultiin edellisen sukukokouksen palautteita. Niiden pohjalta pitää huomioida tulevaa kokousta.
Päätettiin pyytää Alina Kulmalaa ”Seremoniamestariksi” kokoukseen. Alina järjesti jo edellisessä 
kokouksessa ohjelmaa ja on ollut aktiivi monenlaisissa järjestelyissä. ”Seremoniamestari” vapauttaa 
hallituksen jäseniä kokouksen pitoon. 
Puheenjohtaja ja sihteeri ottavat osanottajat ovella vastaan ja toivottaa tervetulleeksi.
Ruokailu pidetään ensin. Sen jälkeen alkaisi kokous.
Vanhojen valokuvien esitystä on pyydetty pyörittään Nonstop esityksenä taustalla jos tilat sen sallivat. 
Niitä voisi näin katsoa silloin kun on sopiva hetki.
Todennäköisesti Sinikka Tuunaisella on myös uutta vanhaa tietoa esitettäväksi. Esityksen pituus ja 
paikka pitää sopia ennen kokousta.
Muut ohjelmat ja tarkennukset tehdään myöhemmin.

11. Sukuseuran sääntöjen päivitys 
Jäsenyysasiat ja mahdolliset sääntöjen muutosasiat valmistellaan sukukokoukseen mennessä. 

12. Jäsenmaksutiedote
Ennen sukukokousta ei lähetetä jäsenmaksutiedotetta.

13. Muut esille tulevat asiat
Muita esille tulevia asioita ei ollut.

14. Sukuseuran hallituksen seuraava kokous, paikka ja aika 
Sukuseuran hallituksen seuraava kokous pidetään Olavi ja Orvokki Hyvösellä Tampereella 24.3.2018.
Osoite: Äijänahteentie 41  33240 Tampere.

15. Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 15.23
Kiiteltiin Aada Tuunaista ja muuta talon väkeä tarjoiluista ja hyvästä kokouspaikasta.

Asian vakuudeksi

______________________ ______________________
Ari Mikkilä puh.joht. Olavi Hyvönen sihteeri
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