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Paikka:  
Aika: 04.03.2017, Naantalin Kylpylä 
Läsnä: 26 seuran jäsentä (liite 1) 
 

 

 
1. Kokouksen avaus. 
Martti Tuuli avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi. 
 
2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta. 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Martti Tuuli ja sihteeriksi valittiin Helena Tuuli. 
Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Tuulikki Lindholm, jotka samalla toimii ääntenlaskijana. 
 
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
Kokous todettiin lailliseksi sekä päätösvaltaiseksi. 
 
4. Toimintakertomus, tilinpäätös, tilintarkastajien lausunto 
Luettiin toimintakertomus vuodelta 2016. 
Rahastonhoitaja esitti vuoden 2016 tilinpäätöksen. Se osoitti tappiota 687,25€ 
Taseen loppusummassa rahavarannot ovat 1851,13€. 
Tappio johtuu siitä, että saatavista on poistettu vanhoja maksamattomia jäsenmaksuja 
990€. Jäsenistöstä on poistettu ne, jotka evät ole maksaneet jäsenmaksua kahteen 
vuoteen. 
Rahastonhoitaja luki  tilintarkastajien lausunnon. Tilintarkastajat totesivat  tilit 
asianmukaisesti hoidetuiksi ja ehdottivat vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille.  
 
5. Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapaus vuoden 2016 tileistä. 
Hyväksyttiin vuoden 2016 tilinpäätös ja myönnettiin tilivelvollisille vastuuvapaus vuoden 
2016 tileistä. 

 
6. Toimintasuunnitelman vahvistaminen. 
Sihteeri luki toimintasuunnitelman, joka vahvistettiin. 
 
7. Jäsenmaksun suuruus. 
Jäsenmaksu päätettiin pitää samansuuruisena kuin aikaisemmin: 1. jäsen 20€,  muut 
samassa taloudessa asuvat jäsenet 10€ kukin sekä päätettiin, että nuorisojäsenen 
maksuvapaus päättyy 20 vuoden iässä. 
 
 
8. Hallituksen jäsenet. 
Hallituksen uusi kokoonpano: Mirja Tuuli-Koskinen, Sauli Tuuli, Vesa Tuuli,  Martti Tuuli ( 
puheenjohtaja), Markku Tuuli ( varapuheenjohtaja), Orvokki Ketonen (rahastonhoitaja). 
Sihteerinä toimii Helena Tuuli. 
 

 
9. Toiminnan tarkastajat 
Toiminnan tarkastajiksi vuodelle 2017 valittiin Ritva Tuuli ja Heli Silván. 
 
10. Jäsenrekisteri 
Jäsenmäärä oli vuoden 2016 lopussa 90, joista nuorisojäseniä 8 ja kunniajäseniä 4 
henkilöä. Jäsenrekisteristä poistettu henkilöt, jotka eivät ole maksaneet jäsenmaksua 
viimeisen 2 vuoden aikana. 



    Tuulen Sukuseura Ry  Pöytäkirja sukukokouksesta 2017 
   www.tuulensukuseura.fi 
   info@tuulensukuseura.fi 
	
	
	

Jäsenrekisterin virheistä, puutteista ja muutoksista pyydetään ilmoittamaan sukuseuran 
hallitukselle esim. kotisuvulla olevalla kaavakkeella. 

 
Tuulen sukuseura ry 
c/o Martti Tuuli  
Taimentie 1 A 6 
20760 Piispanristi 
Henkilötietolakiin (523/99) 10 § perustuva tuoteseloste jäsen- ja 
sukututkimusrekisteristä on lisätty seuran kotisivulle ja jaettiin sukukokoukseen 
osallistujille. 
Esitettiin kartta Risto Yrjönpoika ( Christer Jöransson ) Tuulen jälkeläisten 
syntymäpaikoista sekä suvun miesten ja naisten elinikä keski-ikätilastona. 
 

11.  DNA-testitilanne. 
Sukuseuran kahdelle jäsenelle on tehty Y-DNA, mtDNA ja Family Finder-testit sekä 
yhdelle jäsenelle tarkentava SNP-testi -paketti. Testitulokset saapuivat 17.2.2017 ja niitä 
on aloitettu analysoida. Martti Tuuli esitteli tähän saakka saadut tulokset. Testin tulosten 
analyysi jatkuu sekä seura pyrkii tekemään uusia isälinjatestejä (Y-DNA) sekä (mtDNA) 
testin Maria Sigfridintytär Tuulen suorasta tytärlinjasta. 
 
12. Sukukirja 
Otetaan sukukirjasta uusintapainos, johon korjataan sukumatrikkeli sekä aloitetaan suvun 
vaiheista kertovan kuvakirjan teko.  
 
13. Suvun tunnusten käyttö 
Leena Airaksinen on suunnitellut Tuuli-suvun tunnukset. Sukuseura hyväksyi seuraavan 
säännön: 
Tuuli-suvun tunnus voi esiintyä Tuuli-suvun tuotteissa, joihin se arvonsa mukaisesti sopii 
ja joiden käytön Tuulen sukuseura Ry:n hallitus on hyväksynyt. Suvun tunnuksen käyttö 
sukuhaarojen tunnusten pohjana on sallittu niissä tapauksissa, joissa seuran hallitus on 
sitä ensin puoltanut ja jotka on suunniteltu Suomen Heraldisen Seuran sääntöjen 
mukaisesti.  

 
 

• Tuuli-Shop. 
Tuuli-Shop myy Tuulen merkkituotteita, joita ovat sukukirjat, T-paidat, sukuviiri ja 
sukustandaari jne.  
 

• Varojen hankinta 
Sukuseuran tuotteiden myynnistä sukuseura perii tuotantokustannusten lisäksi  
pienen lisän.  
 

• Jäsenten aktivointi ja uusien hankinta 
Sukuseura pyrkii jakamaan tietoa suvusta sekä  historiankirjoihin sekä DNA- 
testeihin perustuvasta sukututkimuksesta.  Jaetaan tietoa sukuseuran 
toiminnasta ja toivotaan useamman liittyvän jäseneksi. 
 

• Verotus 
Tuulen sukuseura Ry ei ole luokiteltu yleishyödylliseksi yhdistykseksi. 
 

• Tallinnan matka 
Seuran jäsenet tekevät omakustanteisen matkan Tallinnaan 10.-11.6.2017 
 

• Anneli Moilanen lahjoitti seuralle Karjalan Käkösten CD:n Uni Karjalasta. 
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• Seuraava sukukokous 
Huhtikuussa 7.-8.4.2018 ( pääsiäisen jälkeinen viikonloppu ) päätettiin pitää 
sukukokous Viking Grace- risteilyllä. 

 
14. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.15 
 
 
Markku Tuuli  piti esitelmän ” Katsaus Christer Jöranssonin aikaan ja elämään” 

 

 
 

  
 

 
 
 

       
 
Kaarinassa  12.03.2017 
 
 
_____________________________                    ___________________________ 
Martti Tuuli                                                              Helena Tuuli 
Puheenjohtaja                                                         Kokouksen sihteeri 
                                                                                  
 
_____________________________                     
Tuulikki Lindholm 
Pöytäkirjan tarkastaja     
 
 
Liite 1 
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