
 

 
 

Hyvät Tuuli-suvun jäsenet  - Hyvää vuoden 2019 jatkoa 
 
Tämän vuoden sukukokous pidetään siis, kuten viime vuoden sukukokouksessa päätimme, 
Naantalin Kylpylässä lauantaina 13.04.2019 klo 12.00 -18.00 
 
Kokouspaketti:  Yhteinen brunssi ( tarjolla klo 12.00 -14.00) 
    Kokoustila käytössä klo 14.00-18.00 
    Kahvi/tee ja pieni kahvileipä kokoustilassa 
    Mahdollisuus sauna- ja allasosastonkäyttöön  
 
Kokouspaketin hinnat : Brunssi: aikuiset 32€ ja lapset alle 13v 1€ / ikävuosi 
 

Kokouksen jälkeen sauna- ja allasosaston käyttö 15 € / aikuinen, 10 €/ 
lapsi (4-12v) ja alle 4-vuotiaat veloituksetta. Hotellivierailta käyttö on 
ilmaista. 

 
Sukuseura varaa halukkaille brunssin ja jokainen maksaa itse brunssin 
suoraan ravintolaan. 
Sukuseura maksaa kokoustilan ja iltapäiväkahvien tarjoilun. 

 
Tarvittaessa varataan huoneita halukkaille 13.-14.4.2019 
 
Mikäli haluat majoittua, saat huonetarjonnan ja hinnat:   

Maarit Jaakkola 
Puh. 02-445 5664 
maarit.jaakkola@sunborn.fi  

 
Huoneen hinta sisältää: majoituksen, buffetaamiaisen, sauna- ja allasosaston vapaan käytön ja vapaa-ajan 
ohjelmapalvelut. 
 
Ilmoittautumiset kokoukseen osallistumisesta viimeistään 31.3.2019. Ilmoita samalla, mikäli haluat varata 
brunssin tai pelkän saunaosaston käytön. Ilmoita myös mahdolliset allergiat/erikoisruokavaliot. 
 
Tuulen sukuseura ry 
c/o Martti Tuuli 
Taimentie 1 A 6 
20760 Piispanristi 
 
puh. 0400740612 
tai sähköpostilla  
martti.tuuli@gmail.com 
 



 

 

Vuoden 2019 jäsenmaksut 
 
Pyydämme Teitä maksamaan jäsenmaksunne seuran tilille oheisella tilisiirtolomakkeella 
käyttäen viitenumeroa, joka samalla on myös teidän jäsennumeronne. 
 
Kokouksen asialista: 
 

1. Kokouksen avaus 
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastaja ja kaksi ääntenlaskijaa 
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. Esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto 
5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 
6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle toimintakaudelle 
7. Jäsenmaksujen suuruus 
8. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. 
9. Valitaan tilintarkastajat ( toiminnantarkastajat)  
10.  Jäsenrekisteritietojen päivitys 
11.  DNA-testitilanne 
12. Valokuvakirjan esittely 
13.  Muut asiat 

• Tuuli-shop 
• Varojen hankinta 
• Yhteinen matka 
• Sukututkimusalusta  GENI.COM 
 

14.  Kokouksen päättäminen 
 
Markku Tuuli  alustaa keskustelun ”  Kuka minä olen ".  
 
Arpajaiset, jotka päätettiin pitää koemielessä tänä vuonna, joten toivomme osallistujien 
tuovan mukanaan arpajaisvoittoja. 
 

 
Seuran hallitus toivottaa kaikki jäsenet tervetulleeksi 
vuosikokoukseen Naantalin Kylpylään Matkailijantie 2, 21100 
Naantali p. 0244500. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


