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Käsiteltävät asiat
1. Kokouksen avaus
Ari Mikkilä lähetti kokouskutsun ja esityslistan hallituksen jäsenille 2.4.2020
Keskustelut ja päätökset tehdään hallituksen sisäisessä pilvipalvelussa ja sähköpostitse.
2.

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
Reino Tuunaisella 26.10.2019 Jalasjärvellä pidetyn kokouksen pöytäkirjan on sihteeri lähettänyt
16.11.2020 hallituksen jäsenille, pöytäkirja on hyväksytty ja allekirjoitetaan seuraavassa kokouksessa.
6. Taloustilanne
Hallitus hyväksyi vuoden 2019 kirjanpidon.
Puheenjohtaja ja rahastonhoitaja päivittävät jäsenmaksuluettelon vuosittain.
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7. Vuoden 2020 sukukokous on PERUTTU ja siirretty koronavirusepidemian vuoksi 2021 vuodelle.
Maksetut osallistumismaksut palautetaan
Seuraava sukukokous pidetään 10.7.2021
Paikka on: Maatilamatkailu Pitkä Tupa Tampsintie 166, 66330 Hakko, Kurika.
8. Tuunaisten DNA
DNA testit on tehty kahdesta isälinjasta ja yhdestä äitilinjasta.
Sukututkija Ari Kolehmaisen laatima TUUNAISTEN DNA-ANALYYSI, laitetaan sukuseuran kotisivuille.
Sukuseuralla on Marja Pirttivaaran kirjoittama, Juuresi näkyvät kirja, jota voi tiedustella lainaksi
puheenjohtajalta.
9. Vaakunatuotteet
Sukuseuran kannatustuotteita, pöytäviiri, A4 taulu, tuubihuivi ja jousiheijastin, joita voi tiedustella Arilta
tai Kirsiltä.
10. Jäsenmaksu 2020
Jäsenmaksujen eräpäiväksi sovittiin 15.5.2020. Puheenjohtaja laittaa sähköpostilla ja Facebookiin
jäsenille tiedotteen maksusta.
11. Valokuva / sukukirjahanke
Sukukirja on osoittautunut suureksi hankkeeksi. Terttu Varila on luvannut olla apuna vanhojen kuvien
henkilöiden tunnistamisessa. Kuva-albumit toimitetaan hänelle, sitten kun koronavirusepidemia laantuu.
12. Muut esille tulevat asiat
13. Sukuseuran hallituksen seuraava kokous, paikka ja aika
Seuraava sukuseuran hallituksen kokous, pyritään järjestämään 2020 syksyllä Kirsi Kirveen kotona,
huomioiden koronavirusepidemian tilanne. Toistaiseksi hallitus keskustelee ja kokoontuu puhelin- ja
nettiyhteyksiä käyttäen
14. Kokouksen päättäminen
Kokous / keskustelu päätettiin 19.4.2020
Asian vakuudeksi
______________________
Ari Mikkilä puh.joht.

______________________
Olavi Hyvönen sihteeri
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