
Tuunaisen sukuseura (kuva 2,0 korkeus Teksti 16)

Sukuseuran hallituksen kokous 2 / 2021 Pöytäkirja

Aika: viikko 44, keskustelu
Paikka: Etäkokous Skype 6.11.2021 klo 13:00 alkaen

Läsnä Ari Mikkilä puheenjohtaja
Markku Tuunainen varapuheenjohtaja 
Olavi Hyvönen sihteeri
Kirsi Kirves
Aada Tuunainen
Päivi Airevuo-Riipinen 
Reino Tuunainen -poissa
Satu Koski-Lammi -poissa
Paavo Tuunainen -poissa

Käsiteltävät asiat 

1. Kokouksen avaus
Ari Mikkilä lähetti kokouskutsun ja esityslistan hallituksen jäsenille 31.10.2021
Keskustelut ja päätökset tehdään hallituksen sisäisessä pilvipalvelussa, sähköpostitse ja 
ryhmäpuhelussa.

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 vahvistetaan 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
25.4.2021 päivätyn etäkokouksen pöytäkirjan on puheenjohtaja lähettänyt 3.5.2021 hallituksen 
jäsenille, pöytäkirja on hyväksytty ja vahvistettu.

6. Hallituksen vapaamuotoinen ”mitä kuuluu tuokio” 
Hallituksen jäsenistä osa oli ryhmäpuhelussa ja kertoivat viimeaikaisia kuulumisia.
Ryhmäpuheluun osallistuminen ei ole saanut suurta suosiota.
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7. Vuoden 2022 sukukokous 
Tarjoukset on pyydetty kolmesta eri paikasta. 
Tuunaisen sukuseuran sukukokous päätettiin järjestää 9.7.2022. 

Kokouspaikkana on: Hotelli Kivitippu. Osoite: Nykäläntie 137, 62600 Lappajärvi. 
Osallistumismaksu: Aikuiset 35 €, lapset 4-v - 12-v 15 €. Alle 4-vuotiaat ilmaiseksi. 
Maksu sisältää lounaan ja kokoustilan, sekä iltapäiväkahvit suolaisella ja makealla kahvileivällä. 

Sukukokouksesta tiedotetaan tammikuussa 2022 sähköpostitse ja Facebookissa.
Hallitus valmistelee ohjelmaa sukukokoukseen, huomioiden 2018 sukukokouksen palautteet.

8.  Valokuva / sukukirjahanke 
Edelleen todettiin sukukirjan olevan suuri hanke, vanhoja valokuva-albumeja on toimitettu 
Terttu Varilalle henkilöiden tunnistusta varten. 
Kerätään tiedot 2018 sukuseuran kokouksen jälkeen kuolleista ja syntyneistä. Sukuseuran  
toimintakertomukseen lisätään nämä tiedot, jotka sitten luetaan seuraavassa sukukokouksessa. 
Kerätään myös suvun hautamuistomerkeistä valokuvia, tarvittaessa käydään niitä kuvaamassa
Sinikka Tuunainen laatii Tuunaisista sukuselvitystä, joka lisätään kotisivuille sen valmistuttua. 

9. Itsenäisyyspäivän- joulun-/uudenvuodentervehdys 
Kirsi laittaa itsenäisyyspäivän tervehdyksen sukuseuran hallitukselta Facebookiin 
Aada laittaa joulutervehdyksen sukuseuran hallitukselta Facebookiin 
Pj. Ari lähettää joulutervehdyksen sukuseuran hallitukselta jäsenille.

10. Jäsenmaksu 2022 
Jäsenmaksun eräpäiväksi sovittiin 28.2.2022
Puheenjohtaja lähettää jäsenille tiedotteen maksusta sähköpostilla ja Facebookissa. 

11. Muut esille tulevat asiat
Hallituksen jäsenten yhteydenpito voi tapahtua fyysisten kokousten lisäksi e-mailin ja puhelimen 
avulla. Tärkeiden asioiden käsittelyssä toivotaan, että hallituksen jäsenet ainakin kuittaavat 
saaneensa viestin, vaikka eivät heti kommentoisi ko. asiaa.

12. Sukuseuran hallituksen seuraava kokous, paikka ja aika
Toistaiseksi hallitus keskustelee ja kokoontuu puhelin- ja nettiyhteyksiä käyttäen, 
huomioiden koronavirusepidemian tilanne, seuraava fyysinen hallituksen kokous, pyritään 
järjestämään Kirsi Kirveen kotona 23.4.2022

13.  Kokouksen päättäminen 
Kokous / keskustelu päätettiin klo. 14:10

Asian vakuudeksi

______________________ ______________________
Ari Mikkilä puh.joht. Olavi Hyvönen sihteeri
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