
Tuunaisen sukuseura (kuva 2,0 korkeus Teksti 16)

Sukuseuran hallituksen kokous 3 / 2018. Pöytäkirja

Aika: 29.9.2018 klo 13:00 
Paikka: Päivi Airevuo-Riipisen koti Jämsänkoski

Läsnä Ari Mikkilä puheenjohtaja
Markku Tuunainen varapuheenjohtaja 
Olavi Hyvönen sihteeri
Päivi Airevuo – Riipinen
Satu Koski-Lammi
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, (muista 
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 7.7.2018 Harjunportissa pidetyn kokouksen pöytäkirjan, joka hyväksyttiin ja 
allekirjoitettiin. 

6. Hallituksen vapaamuotoinen ”mitä kuuluu tuokio” 
Hallituksen jäsenet kertoivat keskustelukierroksella viimeaikaisia kuulumisia mukavasti rupatellen.

7. Käsitellään sukukokouksesta saadut palautteet.
Hallitus kuuli ja keskusteli palautteet, jotka puheenjohtaja oli koonnut sukukokouksen osanottajilta. 
Keskusteltiin DNA selvitystä, miten sitä voisi käyttää Tuunaisten sukuseuran jäsenille ja olisiko 
mielenkiintoa. Hinta testille on selvitettävä. Marja Pirttivaaran kirja luetaan, että tiedetään mistä 
puhutaan.    

 1 (2)



8.  Maksukalastelu
Markku Tuunaiselle oli lähetetty 29.8.2018, Ari Mikkilän nimissä maksunkalastelu yritys. 
Konsultointimaksu1530,00 euroa, olisi pitänyt maksaa Irlantilaiseen pankkiin. Ari oli tehnyt asiasta 
rikosilmoituksen. Asia: Petoksen yritys. Palautteessa oli ilmoitettu asian käsittelyn keskeytetyn, mutta 
jatkuvan kunhan edellytyksiä siihen tulee.  

9. Karjalanmatka
Karjalan matkaa selvitetään. Markku kartoittaa tietoa esimerkiksi Lomalinjan ja Matkojenjärjestäjä 
Rapon kautta. Ari laittaa kyselyä suvulle matkan kiinnostuksesta keväällä Facebookissa tiedostona. 
Myöskin Jaakkiman Sanomien matkaa selvitetään. 

10. Jäsenhakemus
Jäsenhakemus lisätään kotisivuille

11. Jäsenmaksu 2018
Ari lähettää jäsenmaksut tarvittavine tietoineen.

12. Valokuva / sukukirjahanke
Sukukirja hanketta viedään eteenpäin. Aineistoa kerätään. Valokuvia, joihin olisi hyvä liittää niihin 
kuuluvaa tietoa. Koska otettu, missä, miksi ja ketä henkilöt ovat. Myös historiatietoa kerätään. 
Tietosuoja pitää varmistaa kaikesta ennen julkaisua.  

13. Joulutervehdys
Aada Tuunainen hoitaa sukuseuran joulutervehdykset.

14. Muut esille tulevat asiat
Rekisteriseloste laitetaan sukuseuran kotisivuille.
Tuunaisten suvun eri haarojen serkkutapaamisia järjestetään. Niihin yritetään saada mukaan myös 
nuorempia suvun jäseniä.

15. Sukuseuran hallituksen seuraava kokous, paikka ja aika
Sukuseuran hallituksen seuraava kokous pidetään Pj Ari Mikkilällä 27.4.2019 kello 13.00 alkaen. 
Osoitteessa Eetuntie 1 Tupos.  

16. Kokouksen päättäminen 
Kokous päättyi klo 15.20
Kiiteltiin kokouksen järjestänyttä Päiviä ja talon väkeä.

Asian vakuudeksi

______________________ ______________________
Ari Mikkilä puh.joht. Olavi Hyvönen sihteeri
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