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TUULEN SUKUSEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 
 
 
Aika              Lauantai 23.05.2009 
Paikka Miniristeily Amorella, Turku-Tukholma 
Läsnä            28 suvun jäsentä.  
 
1.  Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 
 Sukuseuran puheenjohtaja Raimo Tuuli avasi kokouksen klo 14.00 , toivotti läsnäolijat 
 tervetulleiksi ja totesi samalla kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
2.  Kokouksen puheenjohtajan valinta.  
 Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Raimo Tuuli.  
 
3.  Kokouksen asialistan hyväksyminen 
 Hyväksyttiin asialistaksi seuraava: 
                      -Viralliset asiat 
                      -Sukukirja 
                      -Sukuvaakuna 
                      -Seuran kotisivu ja blogi 
                      -Seuran nimikkotuotteet 
                      -Muut mahdolliset asiat 
 
4.  Vuoden 2008 toimintakertomuksen hyväksyminen 
 Hyväksyttiin vuoden 2008 toimintakertomus. 
 
5.  Vuoden 2008 tilikertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille 

Rahastonhoitaja Eeva Tuuli esitteli tilikertomuksen ja puheenjohtaja luki tilintarkastajien 
lausunnon, jotka hyväksyttiin ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille. 

 
6.  Päätös jäsenmaksun suuruudesta 
 Päätettiin pitää vuoden 2009 jäsenmaksun suuruus entisellään eli perheen ensimmäinen
 jäsen maksaa 15 € ja muut samassa taloudessa asuvat kukin 10 € samoin kuin opiskelijat. 
 Nuorisojäsenet (alle 18 v) eivät maksa jäsenmaksua. 
 
7.  Kahden varsinaisen tilintarkastajan valinta vuodelle 2004 

Päätettiin, että nykyiset tilintarkastajat MarttiTuuli ja Liisa Mattila jatkavat vuonna 2009 
 
8.  Sukuseuran hallituksen erovuoroisten jäsenten valinta 

Erovuorossa olevista hallituksen jäsenistä Markku Tuuli ja Sauli Tuuli valittiin uudelleen 
seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi.  

 
9.  Sukukirja 

                Sukukirjan toimittaja Leena Rossi haastatteli risteilyn aikana seuran jäsenistä Eero Tuulta 
                ja Maire Tuulta. Hän jatkaa haastatteluja Turussa ja Helsingissä. sekä Koivisto-juhlilla ke- 
                sällä. 



                Keskusteltiin kirjan sisällöstä ja ulkoasusta. Rainer Tuuli painotti, että jäsenet päivittäisi- 
                vät oman sukutaulunsa (syntyneet, kuolleet , vihityt) jotta kirjan uusi painos vastaa nyky- 
                hetkeä. Vastuu tietojen  oikeellisuudesta on jäsenillä, koska kirjan toimittajilla ei ole käy- 
                tännössä mahdollista päivittää  yli 100 sukutaulun tietoja henkilöiden kirkonkirjoista. 
               Kirjan ulkoasusta päätettiin, että kirjassa on paperiset suojakannet. Kansikuvista pyydetään              
               ”vinkkejä” jäseniltä. 
 

10. Sukuvaakuna 
               Leena Airaksinen ei päässyt kokoukseen toisen matkan takia mutta oli toimittanut kokouk- 
               selle vaakunaselityksen, ehdotuksen lipuksi, viiriksi ja pöytästandardiksi sekä toimenpiteet 
               vaakunan rekisteröinniksi .      
               Vaakunahan oli jo hyväksytty edellisessä vuosikokoksessa. Todettiin, että vaakunasta tehty     
               lippu, viiri ja pöytästandardi ovat erinomaisia. Vaakunaselityksessä pistokypärää pidettiin 
               liian hallitsevana. Ankkuri sen yläpuolella jakoi mielipiteitä . Esim  pienempi tai tilalle  
               purjelaiva edestäpäin. Kypäräpeite katsottiin myös aika suureksi ja musta väri vieroksutti. 
               Ritva Tuuli hahmotteli vaakunaselitystä edellä kuvatulla tavalla. 

 
11. Seuran kotisivu ja blogi. 
                    Martti Tuuli esitteli seuran kotisivun ja  demonstroi miten blogille voi kirjoittaa omia kir- 
                    joituksiaan sekä liittää kirjoituksiin kuvia. 
                    Kotisivulle toivotaan lisää kirjoituksia, matkakertomuksia, juttuja perhetapahtumista (las- 
                    ten syntymät,  lakkiaiset, häät,  syntymäpäivät,  in memorian jne) sekä muita mielenkiin- 
                    toisia tarinoita perheestä, suvusta ja niiden  vaiheista. 
                    Kotisivulla on toistaiseksi kävijöitä rajoitetusti; aina kun uusi juttu tule niin kävijöitä  
                    on paljon, sitten taas vaimenee. Näköjään Tuulen suku ei ole vielä  hirveästi ”internetsoi- 
                    tunut”, mutta eiköhän se koko ajan kasva jos nuorten käyttätymiseen on uskomista. 
                   Seura ainakin toivoo, että kotisivusta ja blogista tulisi yhteydenpidon pääalttari. 
 
12.Seuran nimikkotuotteet. 

             Kun meille on tulossa vaakunakin, niin voidaan herättää taas henkiin seuran nimikkotuottei- 
             den aikaansaaminen ja  myynti . Päätettiinkin perustaa seuralle naistoimikunta asiaa hoita- 
             maan .Toimikunnan nimeksi tuli ”Kaksi Eevaa ja Ritva” (Eva Tuuli, Eeva Valkama ja Ritva 
             Tuuli). Puheenjohtaja antoi heille erään kaupallisen yrityksen tarjouksen  nimikkotuotteis- 
             ta (T-paidat, puserot, fleecet, hupparit). Tuomo Tuuli lupautui hoitamaan pinssit toimikun- 
             nalle. Myös itse vaakunaan perustuvat suorat tuotteet (lippu, viiri ja pöytästandardi) kuulu- 
             vat toimikunnalle. 
 

13. Muut asiat 
            Rainer Tuuli kertoi Koiviston matkoista. Niitä voi edelleen tehdä, mutta saariin päsy on 

                  hankalampaa. Ainoastaan Martti Hilska pystyy ne järjestämään (viisumin saanti vaati 2-4  
                 viikkoa) 
 
14. Kokouksen päättäminen. 

           Puheenjohtaja päätti kokouksen kl 16.00 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
Janakkala  25.5.2009 
 
 
Raimo Tuuli 
Puheenjoihtaja 



         
 
 
                                           
 
 
 
            

 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
     


