Tuunaisen sukuseura (kuva 2,0 korkeus Teksti 16)

Sukuseuran hallituksen kokous 1 / 2022. Pöytäkirja
Aika: 23.4.2022 klo 12:50
Paikka: Kirsi Kirveen koti Röykkä
Läsnä Ari Mikkilä
Markku Tuunainen
Olavi Hyvönen
Kirsi Kirves
Aada Tuunainen
Päivi Airevuo- Riipinen
Reino Tuunainen
Satu Koski-Lammi
Paavo Tuunainen

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
sihteeri
poissa

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 sen
jälkeen, kun sihteeri tai puheenjohtaja 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
Sihteeri luki 6.11.2021 päivätyn etäkokouksen pöytäkirjan, joka hyväksyttiin ja allekirjoitettiin.
Vuosien 2020 – 2021 kokoukset pidettiin etäkokouksina Korona pandemian vuoksi.
6. Hallituksen vapaamuotoinen ”mitä kuuluu tuokio”
Hallituksen jäsenet kertoivat viimeaikaisia kuulumisiaan mukavasti rupatellen, näin kokous
saatiin hyvään alkuun.
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7. Vuoden 2022 sukukokous
Tuunaisen sukuseuran sukukokous järjestetään 9.7.2022.
Kello 13:00 aloitetaan ruokailulla.
Kokouspaikkana on: Hotelli Kivitippu, Osoite: Nykäläntie 137, 62600 Lappajärvi.
Osallistumismaksu: Aikuiset 35 €, lapset 4 – 12 - vuotiaat 15 €, alle 4- vuotiaat ilmaiseksi.
Maksu sisältää lounaan ja kokoustilan, sekä iltapäiväkahvit suolaisella ja makealla kahvileivällä.
Maksun saaja: Tuunaisen sukuseura FI2414563500174496
Osallistumismaksu ja ilmoittautuminen 31.5.2022 mennessä Arille tai Markulle
Sukukokouksesta tiedotetaan toukokuussa 2022 sähköpostitse ja sukuseuran facebookissa.
Hallitus valmistelee ohjelmaa sukukokoukseen, huomioiden 2018 sukukokouksen palautteet.
Ohjelmassa: Mm. Mistä Tuunaiset ovat tulleet Suomeen?
Taneli Tuunaisen isä- DNA- ja Anna Tuunaisen äitilinjan - DNA-analyysi.
Taneli Tuunaisen isälinja 1500-luvulta lähtien.
Anna Tuunaisen os. Kosonen äitilinja 1600-luvulta lähtien.
Päätettiin, että järjestetään myös arpajaiset. Hallituksen jäsenet tuovat 1-2 palkintoa / jäsen
8. Taloustilanne
Hallitus hyväksyi ja allekirjoitti vuoden 2021 kirjanpidon.
9. Tilinpäätökset ja vuosikertomukset
Kirjanpito vuosilta 2018 - 2021, sekä vuosikertomus sukukokouksien vuosien 2018 - 2022
väliseltä ajalta lähetetään toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen sukukokousta.
10. Toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio tulevalle kaudelle
Sihteeri ja rahastonhoitaja yhdessä hallituksen kanssa laatii toimintasuunnitelman ja tulo- ja
menoarvion tulevalle kaudelle.
11. Valokuva / sukukirja hanke
Suvun kuvakirjahankkeesta päätettiin luopua toistaiseksi.
Vanhoja valokuvia digitoidaan, kun niitä saadaan lisää.
Sinikka Tuunaisen laatimat sukuselvitykset:
- Bertil Tuunaisen esi-isät ja jälkeläiset – Jaakkiman sukuhaara,
- Impilahti 1 Nikodemus Larsinpojan sukuhaara,
- Impilahti 2 – Johan Larsinpojan sukuhaara
- Impilahti 3 – Olof Larsinpojan sukuhaara,
- Taneli Tuunainen 1871- 1945 Jaakkima isälinja,
- Anna Tuunainen os. Kosonen 1871- 1947- Jaakkima äitilinja,
on lisätty Sukuseuran kotisivuille
Vanhoja valokuva-albumeja on toimitettu 2020 alkuvuodesta Terttu Varilalle henkilöiden
tunnistusta varten. Terttu on tunnistanut kuvista hyvin paljon henkilöitä, kuvauspaikkoja sekä
kuvanotto aikoja. Hallitus oli kiitollinen Terttu Varilan työlle.
Sukuseuran Facebook sivustolle tallennetaan keskitetysti sukuun liittyviä ”vanhoja kuvia”
sekä valokuvia suvun hautamuistomerkeistä
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12. Muut esille tulevat asiat
Kokouksen jälkeen hallitus kokosi sukukokouksen järjestelyyn liittyvät asiat ja ohjelmat
13. Sukuseuran hallituksen seuraava kokous, paikka ja aika
Hallituksen seuraava kokous on sukukokouksen jälkeen ns. Järjestäytymiskokous.
Kokous pidetään sukukokouksessa valitun uuden hallituksen kesken.
14. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo. 14.15.
Osanottajat kiittelivät Kirsi Kirvestä hyvästä ruokailusta ja kokoustiloista.

Asian vakuudeksi
______________________
Ari Mikkilä puh.joht.

______________________
Olavi Hyvönen sihteeri
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