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Keski-Suomen Argillanderit ry:n sukuneuvosto 

29. 12 0 1990

Anu Pulkkisella Korpilahdella

Eino Argillander

Erkki Argillander

Seija Argillander

Heikki Aurasmaa 

Jaana Ikäheimonen 

Jorma Luomala 

Raija Lehtinen 

Anu Pulkkinen 

Kyösti Salojärvi 

puheenjohtaja 

sihteeri 

Kokous avattiin klo 14.30 kiitoksin keitosta. 

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 

Seija Argillander selosti sukuvaakuna-asiaa. 

Sovittiin, että puheenjohtaja käy allekirjoitta

massa Hilkka Räisäsen kanssa anomuspaperin 

rekisteröintiä varten. 

Päätettiin, että sihteeri huolehtii siitä, että 

kaikille sukuneuvoston jäsenille tulee Sukuviesti. 

Todettiin, että sukukirja-työryhmä on kokoontunut 

muutaman kerran. Jaana Ikäheimonen kertoi, että 

tietokoneohjelma on uusi. Tällä hetkellä on 3 en

simmäistä sukupolvea tietokoneessa. Katseltiin 

alustavia luonnoksia. Keskusteltiin koodimahdolli

suuksista. Todettiin, ettei tähän mennessä ole 

muodostunut rahallisia kustannuksiao Esitettiin 

työryhmälle kiitokset tehdystä työstä. 

Valittiin sukukokous-työryhmään Osmo, Arvo ja 

Onni Arkivuo. Ehdotettiin, että työryhmää olisi 

täydennettävä ainakin yhdellä naisjäsenellä. Pää

tettiin pyytää työryhmä mukaan kesäkokoukseeno 

Todettiin, että keskuskoulu on alustavasti varattu 

heinäkuun viimeiseksi viikonlopuksi 1992; Susi

saaressa on tilaa majoitukseen ja iltatientoihin. 

Juhlapuhujaksi ehdotettiin Lauri Ihalaista tai 

Heikki Aurasmaata. Toivottiin pihaohjelmaa (leik

kejä) lapsille. 



8 § Jäsenmaksut 

9 § Sukuside 

Todettiin, että elokuun loppuun mennessä on makset

tu 98 jäsenmaksua. 

Keskusteltiin seuraavasta �ukusiteestä. 

Esitettiin kiitokset edellisen numeron tekijbille. 

Todettiin käytettävissä olevan seuraavaa materiaa

lia: 

- Mikko Raatikaisen jutun loppuosa

- Maila Arkisalon sukutaul�kkoa

Sovittiin, että seuraavaan numeroon tehdään seu

raavia tekstejä:

- pääkirjoitus, sihteeri, sukuneuvoston toiminnasta

- tietoja sukukirjasta + vaakunasta, Seija Argil-

lander

- nuorisopalsta, hevosjuttua, Arti Aurasmaa

10 § SYT Päätettiin maksaa SYT:lle velkojen kuoletukseen 

500 markkaa. 

11 § Jäsenhankinta Päätettiin tehostaa jäsenhankintaa laajentamalla 

postitusluetteloa ja liittämällä mukaan henkilö

kohtainen kirje. Puheenjohtaja lupasi laatia kir

jeen, Jaana Ikäheimonen laajentaa postitusluetteloa 

12 § Sukuviirit Keskusteltiin siitä, kenelle yhdistys voisi lah-

joittaa vaakunaviireja tai -lusikoita. Pä�tettiin 

muistaa sukuneuvoston jäseniä ja muita toiminnassa 

mukana olleita, erityisesti Maila Arkisaloa, joka 

täyttää 75 vuotta. 

13 § Esittelyleikit Päätettiin keksiä sukujuhlaan esittelyleikkejä. 

14 § Seur. kokous 

15 § Päättö 

Ehdotuksia toivottiin kesäkokoukseen. 

Sukuneuvoston seuraava kokous päätettiin pitää 

27. 7. 1991 klo 15 Pihti.putaan kunnantalolla.

Kokous julistettiin päättyneeksi klo 16.35 




