Tuunaisen sukuseura (kuva 2,0 korkeus Teksti 16)
Sukuseuran hallituksen kokous 2 / 2019. Pöytäkirja
Aika: 26.10.2019 klo 13:30
Paikka: Reino Tuunaisen koti Jalasjärvi
Läsnä

Ari Mikkilä
puheenjohtaja
Olavi Hyvönen
sihteeri
Päivi Airevuo-Riipinen
Reino Tuunainen
Satu Koski-Lammi
Paavo 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, 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 27.4.2019 Tupoksella pidetyn kokouksen pöytäkirjan, joka hyväksyttiin ja allekirjoitettiin.
6. Hallituksen vapaamuotoinen ”mitä kuuluu tuokio”
Hallituksen jäsenet kertoivat keskustelukierroksella viimeaikaisia kuulumisia mukavasti rupatellen.
7. Vuoden 2020 sukukokous
Tuunaisen sukuseuran sukukokous järjestetään 11.7.2020
Paikka on: Maatilamatkailu Pitkä Tupa Tampsintie 166, 66330 Hakko, Kurikka
Hallitus valmistelee ohjelmaa sukukokoukseen.
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8. Muistamiset
Puheenjohtaja on tilannut Suruadressit (21 kpl) ja onnittelukortit (55 kpl), jotka riittävät n. 4 vuodeksi.
9. Joulutervehdys
Aada Tuunainen suunnittelee ja lähettää joulutervehdykset.
10. Vaakunatuotteet
Kuultiin vaakunatuotteiden tilanteen ja selvityksen kappalemääristä ja hinnoista. Kirsi hoitaa myyntiä.
Päätettiin pitää hinnat samana. Kirsi tekee FB päivityksen tuotteista.
11. DNA tutkimus
DNA testit on tehty kahdesta isälinjasta ja yhdestä äitilinjasta.
Sukututkija Ari Kolehmaiselta valmistuu DNA-analyysit ja raportit 2020 sukukokoukseen mennessä.
Juuresi näkyvät ABC- kirja on sukuseuralla. Suunnitteilla on saada videoneuvottelu yhteys asiasta
sukukokoukseen, esimerkiksi 45 minuutin ajaksi.
12. Valokuva / sukukirjahanke
Edelleen todettiin Sukukirjan olevan suuri hanke, johon ei ole tullut aineistoa lisää.
Keskusteltiin esimerkiksi valokuvien saamisesta vielä lisää. Terttu Varila on luvannut olla apuna
vanhojen kuvien henkilöiden tunnistamisessa. Kuvia toimitetaan hänelle.
13. Muut esille tulevat asiat
Kerätään tiedot 2019 Sukuseuran kuolleista ja syntyneistä. Sukuseuran toimintakertomukseen laitetaan
nämä tiedot, jotka luetaan seuraavassa sukukokouksessa.
14. Sukuseuran hallituksen seuraava kokous, paikka ja aika
Markku ja Kirsi olivat esittäneet kokoukselle, että seuraava kokous voidaan pitää heillä.
Vuorojärjestyksen mukaan päätettiin pitää seuraava kokous Kirsin kotona 4.4.2020.
15. Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 15.15
Lopuksi kiiteltiin kokouksen järjestänyttä Reino Tuunaisen perhettä
Asian vakuudeksi
______________________
Ari Mikkilä puh.joht.

______________________
Olavi Hyvönen sihteeri
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