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Paikka: Viking Line Grace, risteily Turku-Tukholma-Turku 
Aika: 24.04.2016 klo 11.00-14:30 
Läsnä: 20 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 tarkastajiksi valittiin Rainer Tuuli ja Tuulikki Lindholm, jotka samalla toimivat 
ääntenlaskijoina. 
 
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
Kokous todettiin lailliseksi sekä päätösvaltaiseksi. 
 
4. Toimintakertomus, tilinpäätös, tilintarkastajien lausunto 
Luettiin toimintakertomus vuodelta 2015. 
Puheenjohtaja esitti vuoden 2015 tilinpäätöksen. Se osoitti ylijäämää 983,24€ 
Taseen loppusummassa rahavarannot ovat 2768,40€. 
Todettiin myös, ettei 21 seuran jäsentä ole maksanut jäsenmaksuaan 
maksukehotuksesta huolimatta. 
Sihteeri luki  tilintarkastajien lausunnon. Tilintarkastajat toteavat  tilit asianmukaisesti 
hoidetuiksi ja ehdottavat vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille. 
Sihteeri luki myös vuoden 2015 sukukokouksen pöytäkirjan. 
 
5. Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapaus vuoden 2015 tileistä. 
Hyväksyttiin vuoden 2015 tilinpäätös ja myönnettiin tilivelvollisille vastuuvapaus vuoden 
2015 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. 
Hallitus ehdotti, että sääntökirjan kohdan 6§ tulkintaa tarkennettaisiin siten, että mikäli 
jäsen ei ole kahtena peräkkäisenä vuotena maksanut jäsenmaksuaan, hänet katsotaan 
eronneeksi sukuseurasta. Samalla otetaan käyttöön mahdollisuus myöntää maksuvapaus 
jäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai muun syyn aiheuttaman maksukyvyn heiken- 
tymisen perusteella. 
Raimo Tuuli käy neuvottelemassa sukuseuran verotuksesta Turun Yritysverotuksessa. 
 
 
8. Hallituksen jäsenet. 
Hallituksen uusi kokoonpano: Mirja Tuuli-Koskinen, Sauli Tuuli, Vesa Tuuli (erovuorossa 
olevan Sanna Tuulen sijalle),  Martti Tuuli ( puheenjohtaja), Markku Tuuli  
( varapuheenjohtaja), Orvokki Ketonen (rahastonhoitaja). Sihteerinä toimii Helena Tuuli. 
 

 
9. Toiminnan tarkastajat 
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Toiminnan tarkastajiksi vuodelle 2016 valittiin Ritva Tuuli ja Heli Silván. 
 
10. Jäsenrekisteritietojen päivitys 

Seuran jäseniä pyydetään täyttämään kokouskutsun mukana lähetetty kaavake 
REKISTERITIEDOT ja lähettämään se osoitteeseen: 
Tuulen sukuseura ry 
c/o Martti Tuuli  
Taimentie 1 A 6 
20760 Piispanristi 
Henkilötietolakiin (523/99) 10 § perustuva tuoteseloste jäsen- ja 
sukututkimusrekisteristä lisätään seuran kotisivulle ja toimitetään jäsenille seuraavan 
jäsenkirjeen mukana. 
 

11.  DNA-testitilanne. 
Markku Tuuli kertoi DNA:sta. 
Martti Tuuli esitteli DNA testit sukututkimuksen apuna. 
Molemmilta osin työt jatkuvat. 

 
12. Muut asiat. 

 
• Seuran kotisivu ja Facebook. 

Seuralla on kotisivu  www.tuulensukuseura,fi, jonne voi toimittaa aineistoa, kuten 
matkakertomuksia, merkkipäivätietoja, onnitteluja yms. Aineiston voi lähettää 
martti.tuuli@gmail.com. Sukuseuran Facebook-sivun osoite on: 
https://www.facebook.com/tuulensukuseura. Jäseniä pyydetään käyttämään sitä 
tiedottamiseen ja yhteydenpitoon. 
 

• Tuuli-Shop. 
Tuuli-Shop myy Tuulen merkkituotteita, joita ovat sukukirjat, T-paidat, sukuviiri ja 
sukustandaari jne. Valtuutetaan Vesa Tuuli tilaamaan 10 kpl sukuviirejä. 
 

• Suvun valokuvien skannaus ja arkistointi 
Todettiin, että suvulla on runsaasti kuvia, jotka pitää saada skannattua ja 
arkistoitua. Menetelmää tutkitaan ja kehitellään lisää. 
 

• Varojen hankinta 
Skannatuista valokuvista tehdään kuvakirja, jonka myynnistä sukuseura 
tuotantokustannusten lisäksi perii pienen lisän.  
 

• Sukumatrikkelin päivitys 
SukuJutut sukututkimusohjelma on ollut käytössä vuoden. 
Martti Tuuli esitteli ohjelmasta saatavia erilaisia tulosteita, ja  
Martti ja Markku Häggblad tutkivat, miten sukutietokantaa voisi paremmin 
hyödyntää sukuseuran tarpeisiin. 
 

• Seuraava sukukokous 
Maaliskuussa 2017 pidetään sukukokous Naantalin Kylpylässä. 
Halukkaille varataan tilaisuus yöpyä kylpylässä sekä käyttää saunaosastoa. 
Päätettiin myös järjestää kesäkuussa 2017 Tallinnan matka halukkaille. 

 
13. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.30 
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Kaarinassa  25.03.2015 
 
 
_____________________________                    ___________________________ 
Martti Tuuli                                                              Helena Tuuli 
Puheenjohtaja                                                         Kokouksen sihteeri 
                                                                                  
 
_____________________________                    _____________________________ 
Rainer Tuuli      Tuulikki Lindholm 
Pöytäkirjan tarkastaja    Pöytäkirjan tarkastaja 
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