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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
-Kirsti Aarnion tervehdys
-Sukukirja
-Sukuviiri ja sukustandaari
-Seuran kotisivun esittely
-Tuulen sukulaulu
- Kuvia Tansaniasta
-Seuran nimikkotuotteiden myynti
4. Vuoden 2009 toimintakertomuksen hyväksyminen
Hyväksyttiin vuoden 2009 toimintakertomus.
5. Vuoden 2009 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 vuoden 2010 jäsenmaksun suuruudeksi 20 € perheen ensimmäiselle jäsenelle
ja muille samassa taloudessa asuville ja opiskelijoille 15 €.Nuorisojäsenet (alle 18 v)
eivät maksa jäsenmaksua.
7. Kahden varsinaisen tilintarkastajan valinta vuodelle 2010
Päätettiin, että nykyiset tilintarkastajat MarttiTuuli ja Liisa Mattila jatkavat vuonna 2010
8. Sukuseuran hallituksen erovuoroisten jäsenten valinta
Kai Silvan on pyytänyt työkiireidensä takia vapautusta hallituksen jäsenyydestä. Hänen
tilalleen valittiin Sanna Tuuli seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi.
Erovuorossa olevista hallituksen jäsenistä Eeva Valkama jatkaa seuraavat kolme vuotta.
9. Kirsti Aarnion tervehdys

Marjo Sailo luki sukukirjan ensimmäisen painoksen toimittajan Kirsti Aarnion tervehdyksen Seuran jäsenille. Suurlähettiläs Aarnio toivotti seuralle onnea ja uusia virikkeitä tuleville vuosille.
10 Sukukirja

.

Sukukirjan toimittaja Leena Rossi esitteli sukukirjan uuden painoksen. Uusi kirja sai hyvin myönteisen vastaanoton sekä sisällöstä että ulkoasusta. Kirjassa on uusia mielenkiintoisia kirjoituksia suvun jäseniltä, joko itse tehtyjä tai Leena Rossin haastattelunsa perusteella kirjoittamia. Leenalle suuri kiitos erinomaisesta työstä ja paneutumisesta Tuulelaisten elämään. Hän itsekin kokee olevansa nyt kuin Tuulelainen.
Sukumatrikkeliosa kirjassa on varsinainen tietolähde, joten kirja kuuluu jokaisen Tuulelaisen kirjahyllyyn. Sopii erinomaisesti syntymäpäivä- tai joululahjaksi omaisille ja läheisille.

11. Sukuviiri ja sukustandaari.
Leena Airaksinen esitteli viimeistelemänsä viirin ja standaarin. Ne todettiin erittäin tyylikkäiksi ja korkealuokkaisiksi. Sukuvaakunaa voisi käyttää myös muissa suvun merkkituotteissa kuten lipussa, pinseteissä, seinätaulussa jne. Näitä voidaan kehitellä myytäviksi tuotteiksi lähivuosina
12. Seuran kotisivu.
Martti Tuuli esitteli seuran kotisivun.
Kotisivulle toivotaan lisää kirjoituksia, matkakertomuksia, juttuja perhetapahtumista (lasten syntymät, lakkiaiset, häät, syntymäpäivät, in memorian jne) sekä muita mielenkiintoisia tarinoita perheestä, suvuista ja niiden vaiheista.
Kotisivulle voi joko kirjoittaa itse (blogi) tai toimittaa aineiston Martti Tuulille.
Kotisivulla on toistaiseksi kävijöitä vaihtelevasti; aina kun uusi juttu tule niin kävijöitä
on paljon, sitten taas vaimenee. Näköjään Tuulen suku ei ole vielä hirveästi ”internetsoitunut”, mutta eiköhän käyttö koko ajan kasva jos nuorten käyttätymiseen on uskomista.
Seura ainakin toivoo, että kotisivusta ja blogista tulisi seuran yhteydenpidon päämedia.
13.Tuulen sukulaulu ja Tansanialaisia säveliä.
Sauli Tuuli esitti taltioidun version Tuulen sukulaulusta. Esitys oli hyvin onnistunut, kaunismelodinen, tunneherkkä ja koskettava. Toivotaan, että sen CD saadaan aikaiseksi jäsenille
myytäväksi.
Saulin vaimo Victoria lauloi Tansanialaisia neoafrikkalais-hengellisiä lauluja.
14. Kuvia Tansaniasta.
Eeva Valkama näytti ottamansa hienon valokuvasarjan Saulin ja Victorian tyttären
Aleksandran ristiäisistä Tansaniassa. Samalla nähtiin upeita maisemia sekä persoonallisia
henkilökuvia.
15. Sukukirjan ja sukutuotteiden myynti.
Esitysten jälkeen alkoi sukukirjojen, sukuviirin, standaarin ja T-paitojen myynti. Myynti oli
erittäin vilkasta mistä kiitokset kaikille kokouksen osanottajille.
16 Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.15
Pöytäkirjan vakuudeksi

Janakkala 24.5.2010
Raimo Tuuli
puheenjohtaja

