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Tuunaisen sukuseura  
 
Sukuseuran hallituksen kokous 1 / 2013 Pöytäkirja 
 
Aika  Tiistai 8.1.2013 klo 12.00  
 
Paikka  Päivi Airevuo-Riipisen koti, Uuhikuja 5 Jämsänkoski 
 
Läsnä  Pauli Tuunainen Varapuheenjohtaja / Rahastonhoitaja     
  Olavi Hyvönen Sihteeri 

Päivi Airevuo-Riipinen 
  Ari Mikkilä  
  Markku Tuunainen 
 

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja Juha Tuunaisen poissa ollessa Pauli Tuunainen avasi kokouksen. 

 
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

3. Kokouksen asialistan hyväksyminen 
Puheenjohtajan laatima esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi. 
 

4. Kokouksen toimihenkilöiden valinta 
Puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Pauli Tuunainen ja sihteerinä Olavi Hyvönen.  
Pöytäkirjantarkastajia ei valittu, sihteeri lähettää kopion pöytäkirjasta hallituksen jäsenille 
tarkastettavaksi ja jos ei ole huomautettavaa, pöytäkirja on tarkastettu. 
 

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan kuuleminen 
Sihteeri Olavi Hyvönen luki Tupoksella 30.6. 2012 pidetyn hallituksen pöytäkirjan, joka 
hyväksyttiin ja allekirjoitettiin. 

 
6. Suvun historia tietojen kerääminen 

Sukuseuran historia tietojen kerääminen jatkuu. Hilkka Airevuo oli tehnyt ison työn 
kirjoittaessaan oman elämänsä vaiheista lapsesta aikuiseksi, kertomalla evakkomatkat Karjalasta 
ja sijoittumiset vihdoin uuteen kotiin. Lähihistoriaa tuli hyvin esille. Päätyönä pidetään nyt 
tiedon ja asioiden keräämistä, jota kootaan sitten sukujutut ohjelmaan. Samalla on pidettävä 
mielessä turvallisuutta henkilötietoasioissa. 
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 Keskusteltiin myös miten luoda yhteyksiä muihin Tuunaisen sukuhaaroihin. Ari Mikkilä 

 selvittelee olemassa olevista yhteyksistä muihin sukuhaaroihin. Asiaa viedään seuraavaan 
 sukukokoukseen. 

 
7. Sukuseuran sääntöjen päivittäminen 

 Sukuseurojen Keskusliitto ry:n ennakkotarkastetut ohjeelliset mallisäännöt 7.1.2012.                            
 Keskusteltiin lähinnä erovuoroisuusasiasta. Mietitään asiaa valmiimmaksi sukukokoukseen 
 mennessä. Keskustelua käytiin myös siitä kuinka usein olisi sukukokous pidettävä? 
  Päätettiin palata näihin asioihin seuraavassa hallituksen kokouksessa. 
 

8. Harrastepiirit 
 Edelleen toivotaan aktiivisuutta harrastepiirien järjestämiseen. Toimitaan tietysti kukin omien 
 voimavarojen mukaan. Keskusteltiin, että toiminta voisi olla pienimuotoisempaakin. Yhtenä 
 esiin tuli esimerkiksi Karjalan piiraitten tekeminen/ opettelu yhdessä. Tai tapaamisia jonkun 
 yhteisen asian puitteissa. Pitkät välimatkat vain ovat usein haittana. Yritetään kuitenkin. 

 
9. Kotisivut / keskustelufoorumi / pilvitallennus. 

 Tuunaisen sukuseuran kotisivujen päivitystä on suoritettu tarvittaessa. Runsasta 
 roskapostimäärää ja mainoskäyttäjien pääsyn estämistä ajatellen, päätettiin tehdä 
 rekisteröityminen keskustelufoorumiin seuraavanlaiseksi: 
 Rekisteröityminen on pakollista omalla nimellä, Etunimi Sukunimi. Tämä helpottaa 
 ylläpitäjän työtä. 
 Ari on tehnyt hallituksen käyttöä varten Skydrive / pilvitallennus sivut. Sivut mahdollistavat 
 hallituksen sisäisen tietoliikenteen. Sinne voi myös siirtää kirjanpitoa ja muita tiedostoja. 
 Arin ohjeistuksen jälkeen päätimme lähteä sitä käyttämään. 
 

10. Taloustilanne 
 Pauli Tuunainen selvitti taloustilanteen.  
 Tulostetusta kirjanpidosta saimme yksityiskohtaisen selvityksen. Pauli ottaa uudet viitenumerot 
 jäsenmaksuja varten kuluvalle vuodelle. Juha Tuunainen lähettää ne sitten jäsenille 
 sähköpostina. Hallitus hyväksyi kirjanpidon mukaiset tilit allekirjoituksin. 
 Päivi esitteli mitä sukuseuran tuotteita on myymättä. Kauppa kävi ja jäljelle ei jäänyt muuta 
 kuin yksi muistitikku. Markku suoritti maksun käteen ja Pauli hoitaa tilille. 
  

11.  Muut esille tulevat asiat. 
 Pidetään oppituntia SkyDriven käytöstä. 
 Pauli Tuunainen täyttää 70-vuotta 1.3.2013.  Ari toimittaa edelleen onnittelukortit tekstillä: 
 Tuunaisen sukuseura toivottaa onnea sinulle nimi……… ( esim. 70-v päivän johdosta. 
 

12. Seuraavan kokouksen paikka ja aika. 
Seuraava kokous päätettiin pitää Humppilassa kesä- lauantaina. Myöhemmin sovitaan aika.                          
 

13. Kokous päätettiin kello 14.30. 
 
Asian vakuudeksi: 
  

 _____________________ ____________________ 
Pauli Tuunainen puh.joht..                             Olavi Hyvönen sihteeri 


