
Hyvät Tuuli-suvun jäsenet  - Hyvää vuoden 2020 jatkoa 
 
Vaikka kunnon talvea ei vielä ainakaan ole tullut, niin katseet kääntyvät jo kevääseen ja 
sukuseuramme kevätmatkaan. Sukututkimukseen liittyen vuonna 2019 päätettiin tehdä Big Y-700 
DNA-testi ja Vesa Tuuli ilmoittautui vapaaehtoiseksi. Testi myös toteutettiin ja tulokset on saatu. 
Martti Tuuli on myös liittänyt edesmenneitä Tuuli-sukuisia GENI.COM:iin, maailmanlaajuiseen 
sukupuuhun. 

Tämän vuoden sukukokous pidetään siis, kuten viime vuoden sukukokouksessa päätimme, 
VIKING LINE M/S Gracen risteilyllä Turku-Tukholma-Turku.  Sukuseura on varannut alla olevan 
kokousmatkan. Kokoontuminen viimeistään klo 20:15 Viking Linen terminaalissa, liukuportaita 
ylös ja vasemmalle, sieltä löytyy ryhmämatkat,  Martti ja Helena jakavat liput.   
 
Lähtö: Turku - Linnansatama (VIKING LINE) lauantai 04.04.2020 klo 20:55 m/s Viking Grace 
 
Tulo: Turku – Linnansatama             sunnuntai 05.04.2020 klo 19:50 m/s Viking Grace 
 
Risteily ohjelma on seuraava: 
 
Lauantai-ilta 04.04 
 

- Tapaamisia ja vapaata ohjelmaa 
- Yhteinen omakustanteinen illallinen Oscar à la carte-ravintolassa, varaamme pöydän niille, jotka 

ilmoittavat haluavansa osallistua illalliselle. Ruokalistasta tietoa halukkaille myöhemmin, koska menu 
vaihtuu maaliskuun alussa.  

 
Sunnuntaina 05.04 
 
- klo 06:30 laiva saapuu Tukholmaan – Stadsgårdenin  satamaan. Ei maissakäyntiä. 
- Meriaamiainen alkaen klo 8:45 -  10:00 asti  (suomen aikaa) 
- Klo 11:00 – 14:45 sukuseuran vuosikokous (suomen aikaa) 
- Klo 15:00 (suomen aikaa) lounas Buffet Aurora 
- Klo 19:50 laiva saapuu Turkuun  – Linnansatamaan 

 
 
Seura tarjoaa jäsenilleen kokoustilan ja siellä kahvia/ teetä ja hedelmiä 
 
Matkan kokonaishinta  muodostuu hytistä ja aterioista esim. 2 aikuista 72,00€ + 36€+36€+11€+11€= 
95€ 
 

72,00€ Seaside S4 hytti  
Hintaan sisältyy risteily tässä hyttiluokassa 1-4 henkilölle. 
Ateriahinnat (voimassa etukäteen maissa maksettaessa): 
-36,00€ Buffet-päivällinen vakioruokajuomineen, aikuinen ja 14,00€ nuori 12-17 vuotta 
-11,00€ meriaamiainen, aikuinen, ja 7,50€ nuori 12-17 vuotta 



 
      Alle 12-vuotiaiden hinnat tarvittaessa. 
Ilmoitathan mahdollisista ruoka-allergioista 
 
 
 
Ilmoittautumiset  29.02.2020 mennessä puhelimitse/tekstiviestillä Martti Tuulelle ( 0400-740612 ) tai 
sähköpostilla martti.tuuli@gmail.com 
 

Vuoden 2020 jäsenmaksut 
 
Pyydämme Teitä maksamaan jäsenmaksunne seuran tilille oheisella tilisiirtolomakkeella 
käyttäen viitenumeroa, joka samalla on myös teidän jäsennumeronne. Risteily- ja kokousmatkasta saat 
erillisen tilisiirtolomakkeen. 
 
 
Kokouksen asialista: 
 

1. Kokouksen avaus 
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastaja ja kaksi ääntenlaskijaa 
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. Esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto 
5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 
6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle toimintakaudelle 
7. Jäsenmaksujen suuruus 
8. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. 

Puheenjohtaja Martti Tuuli on erovuorossa, mutta hän on halukas hoitamaan tätä pestiä vielä 
vuoden 2021 juhlakokoukseen asti. 

9. Valitaan tilintarkastajat ( toiminnantarkastajat)  
10.  Jäsenrekisteritietojen päivitys 
11.  DNA-testitilanne 
12.  Muut asiat 

• Tuuli-shop 
• Varojen hankinta 
• Yhteinen kolmipäiväinen matka Tallinnaan sukuseuran 30-vuotisjuhlakokouksen merkeissä 

vuonna 2021 
 

13.  Kokouksen päättäminen 
 
Esitetään video Suuret kuolonvuodet 1695-1697 ja Martti Tuuli kertoo Tuulen suvun 
sammumiseen johtavista syistä.   
Vapaata keskustelua  

 

Seuran hallitus toivottaa kaikki jäsenet tervetulleeksi risteilylle ja 
vuosikokoukseen. 
  
Voimassa oleva henkilötodistus tulee aina olla mukana (passi tai vastaava kuvallinen henkilökortti). 

 
Kevätterveisin 
Tuulen Sukuseuran hallitus 
Martti Tuuli 


