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TUULEN SUKUSEURA RY 

TOIMINTAKERTOMUS VUOSILTA 2020 - 2021: 

1. Yhdistyksen perustiedot 
 
Perustettu:  25.05.1991 
Kotipaikka:  Helsinki 
Rekisterinumero: 156.161 
Y-tunnus:  2386284-2 
Yhdistysrekisteritiedot: - nro 156.161 
   - rekisteröity 25.03.1992 
  

2. Yleistä 
 
Yhdistys on toiminut 30 vuotta. 
Tuulen sukuseura Ry on toiminut vuonna 2020  sukuseuran vahvistaman 
toimintasuunnitelman mukaisesti. Vuoden 2020 sukukokousta ei voitu pitää 
koronaviruspandemian takia. Vuosikokousta siirrettiin ensin keväästä syksyyn, mutta 
peruutettiin kokonaan viranomaismääräysten sekä sukuseuran hallituksen 
päätöksellä. 
Sukuseura täyttää vuonna 2021 30-vuotta. Päätimme juhlistaa tätä merkkivuotta 
järjestämällä juhlakokous Naantalin kylpylässä 21.11 2021. Kokous päätettiin 
järjestää syksyllä, koska silloin mahdollisimman monet ovat saaneet vähintään yhden 
rokotteen ja useimmat jo kaksi tai jopa kolme. Seuran jäsenille on lähetetty kutsu 
sekä siitä on tiedotettu seuran kotisivulla sekä Facebookissa. 

3. Hallitus ja toimihenkilöt  
 
Hallituksen kokoonpano: 
puheenjohtaja   Martti Tuuli 
varapuheenjohtaja  Markku Tuuli 
rahastonhoitaja   Orvokki Ketonen 
sihteeri    Helena Tuuli 
    Sauli Tuuli 
     Mirja Tuuli-Koskinen 
    Vesa Tuuli 
toiminnantarkastajat  Heli Silván 
    Ritva Tuuli 
 
 

4. Kokoukset 

Hallituksen kokoukset: 

01.03.2020 
Kaarina, Taimentie 1 A 6 
10.12.2020 
Naantalin kylpylä, Rucola- kabinetti 
19.9.2021 
Orvokki Ketosen luonna, Samppaantiellä 
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5. Jäsenistö 
 
Tuulen sukuseura Ry:n jäsenmäärä oli vuoden 2020 lopussa 78 henkilöä 
Kunniajäsenikseen on sukuseura tähän mennessä kutsunut kuusi jäsentään. 
Nuorisojäseniä on 6 henkilöä. 
 
Kunniajäseniä ovat: 
Eva Tuuli,     kutsuttu 2014 
Raimo Tuuli, kutsuttu 2013 
Rainer Tuuli, kutsuttu 1996 
Kirsti Aarnio, kutsuttu 1996 
 
Vapaajäsenet: 
Nuorisojäsenet alle 20 v. 6 henkilöä 
 
Edesmenneet kunniajäsenet: 
Erkki Tuuli, kutsuttu 1993 
Eeva Tuuli, kutsuttu 1993 

 
Sukuseuran jäsenyys ja tosiasiallinen toiminta eivät kohdistu vain rajoitettuihin 
henkilöryhmiin. Jäseniksi voivat liittyä kaikki Tuulen tai Joutsimiehen suvusta, 
sukututkimuksesta tai yleisesti sukuseuratoiminnasta kiinnostuneet henkilöt. 
Yhdistyslain mukaisesti henkilön, joka tahtoo liittyä yhdistyksen jäseneksi, on 
ilmoitettava aikomuksensa yhdistykselle. Niin menetellään myös Tuulen 
sukuseurassa, jossa hallitus hyväksyy jäsenet. Pelkkä ilmoitus aikomuksesta liittyä 
seuraan on riittävä osoitus sääntöjen tarkoittamasta kiinnostuksesta. Sukuseuran 
toiminta ei ole rajoitettu vain suvun jäsenille. Sukuseuran jäsenistä  50 % on muita 
kuin Tuuli -nimisiä. 
  
 
Tiedottaminen 
 
Vuonna 2020 lähetettiin jäsenkirje helmikuussa sekä joulukuussa. Sukuseura 
tiedottaa toiminnastaan Internetissä omalla kotisivullaan 
(www.tuulensukuseura.fi ). Seuralla on myös Facebook-sivusto 
(www.facebook.com/tuulensukuseura). 

6. Edustus 
 
Puheenjohtaja on SSHY:n ( Suomen Sukuhistoriallinen Yhdistys) sekä Turun Seudun 
Sukututkijat ry:n jäsen. 

7. Palkitsemiset ja tunnustukset  

8. Yhteistyö 
 
Seuran puheenjohtaja on tehnyt yhteistyötä muiden sukututkijoiden kanssa. 
DNA-serkkujen kanssa on pyritty selvittämään yhteisiä sukujuuria, valitettavasti 
kaikki eivät vastaa yhteydenottoihin. 

9. DNA-tutkimus 

Muutamat sukuseuralaiset ovat tehneet DNA- family finder (serkkutestejä) ja heidän 
osaltaan on pyritty selvittämään sukulaisuus ja esipolvet sekä laadittu sukupuu. DNA- 
tapaamisia on pidetty Turun Seudun Sukututkijat ry:n toimesta Zoom 
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etäkokousohjelmiston välityksellä kerran kuukaudessa. Sukuseura on aloittanut DNA- 
informaation jakamisen halukkaille ja tehtävä jatkuu kunhan COVID-19 hellittää. 

10. Tuulen e. Joutsimiehen suvun menneisyyden ja sukuhaarojen tutkiminen 
 
Seuran sukutietouden käsittely on jatkunut. Jäsenten toivotaan edelleenkin antavan 
tietoja ja ilmoituksia jäseniä koskevissa asioissa. Tämä koskee sekä suvun uusia 
tulokkaita että poismenneitä. Hyvä olisi laittaa myös mihin kohtaan sukutaulua ko. 
tapahtuma kuuluu esim. sukutaulun numero tai muu selvä viittaus sukukirjassamme 
olevaan henkilöön.  
Edesmenneitä Tuuli-suvun jäseniä on liitetty Geni.com suureen maailmanlaajuiseen 
sukupuuhun sekä tietoja on tarkistettu ja kirkonkirjojen viitteitä lisätty. Geni.com 
yhteistyötä on parannettu lisäämällä edesmenneitä sukulaisia kotiseutuprojekteihin 
sekä yhteistyötä on lisätty muiden sukututkijoiden kanssa. Informaatiota tullaan 
jakamaan seuran jäsenille tulevissa sukukokouksissa. 

11. Muu toiminta 
 
Sukuseura on digitoinut Raimo Tuulen haastattelut Koiviston Tiurin saaren matkalta 
sekä Antero Tuulen tekemän haastattelun Pakinaisten Auvo Tuulesta. 
Valokuvia on skannattu lisää ja talletettu sukuseuran serverille, tulevaa käyttöä 
varten. Sukututkimus tietoutta on pyritty lisäämään osallistumalla MyHeritagen ja 
Suomen Sukututkimus Ry:n järjestämille webinaareille. 
 

12. Talous 
 
Tilikauden tulos näyttää  voittoa  412,93€ 
 
Tilillä oli rahaa 31.12.2020  3517,09 €  
Tilillä oli rahaa 10.11.2021  2447,07 €   
liikaa maksettu jäsenmaksu 150€ on palauttamatta.   
 
 
 

13. Varainhankinta 
 
Tuulen sukuseura Ry:n jäsenistö tukee sukuseuran toimintaa jäsenmaksuilla. 
Vuotuinen jäsenmaksu on ensimmäiseltä jäseneltä 25€, ja muut samassa 
taloudessa asuvat jäsenet 15€ kukin, nuorisojäsenen maksuvapaus päättyy 20:n 
vuoden iässä. Sukuseuralla on ollut vähäistä tuotemyyntiä. Vuoden 2021 
jäsenmaksut pidetään 2019 sukukokouksessa päätetyllä tasolla. 
   

 

 

	


