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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 tarkastajaiksi valittiin Ritva Tuuli ja Aila 
Joutsimies, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina. 
 
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
Kokous todettiin lailliseksi sekä päätösvaltaiseksi. 
 
4. Toimintakertomus, tilinpäätös, tilintarkastajien lausunto 
Luettiin toimintakertomus vuodelta 2017. 
Rahastonhoitaja esitti vuoden 2017 tilinpäätöksen. Se osoitti voittoa  
204,09€ 
Taseen loppusummassa rahavarannot ovat 1901,74€. 
Rahastonhoitaja luki  tilintarkastajien lausunnon. Tilintarkastajat totesivat  
tilit asianmukaisesti hoidetuiksi ja ehdottivat vastuuvapauden myöntämistä 
tilivelvollisille.  
 
5. Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapaus vuoden 2017 tileistä. 
Hyväksyttiin vuoden 2017 tilinpäätös ja myönnettiin tilivelvollisille 
vastuuvapaus vuoden 2017 tileistä. 

 
6. Toimintasuunnitelman vahvistaminen. 
Sihteeri luki toimintasuunnitelman, joka vahvistettiin. 
 
7. Jäsenmaksun suuruus. 
Jäsenmaksu päätettiin pitää samansuuruisena kuin aikaisemmin: 1. jäsen 
25€,  muut samassa taloudessa asuvat jäsenet 15€ 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. 
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9. Toiminnan tarkastajat 
Toiminnan tarkastajiksi vuodelle 2018 valittiin Ritva Tuuli ja Heli Silván. 
 
10. Jäsenrekisteri 
Jäsenmäärä oli vuoden 2017 lopussa 93, joista nuorisojäseniä 8 ja 
kunniajäseniä 4 henkilöä. Jäsenrekisteristä poistettu henkilöt, jotka eivät 
ole maksaneet jäsenmaksua viimeisen 2 vuoden aikana. 
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 
 
 

11.  DNA-testitilanne. 
 
Martti Tuuli esitti M. Pirttivaaran DNA-videon sekä esitteli tähän saakka 
saadut DNA-testitulokset. Testin tulosten analyysi jatkuu sekä seura pyrkii 
tekemään uusia isälinjatestejä (Y-DNA). 
 
12. Valokuvakirjan esittely 
Esiteltiin valokuvakirjan ensiversio 
 
13. Muut asiat 

 
 

• 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. Päätettiin kokeilla 
arpajaisia seuraavassa sukukokouksessa sekä lisätään kokous- 
matkan hintaan marginaalikustannukset 10€. 
 

• 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. 
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• Seuraava sukukokous 
Päätettiin pitää seuraava sukukokous Naantalin kylpylässä. 

 
14. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.13 
 
 
Markku Tuuli  piti esitelmän ” Katsaus Christer Jöranssonin aikaan ja 
elämään” 

 
 

 
  
 

 
 
 

       
 
Kaarinassa  05.12.2018 
 
 
_____________________                         ____________________ 
Martti Tuuli                                                  Helena Tuuli 
Puheenjohtaja                                             Kokouksen sihteeri 
                                                                                
 
______________________               ____________________ 
Ritva Tuuli                      Aila Joutsimies 
Pöytäkirjan tarkastaja           Pöytäkirjan tarkastaja  
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