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SUKUNEUVOSTON KOKOUS 

AIKA 

PAIKKA 

LÄSNÄ 

1 J 
KOKOUKSEN AVAUS

2 J 

06.01.96 klo 13.00 

Seija Argillanderilla,Lumikero 4 A 33 
01280 Vantaa 
Paikka vaihtui edellisessä kokouksessa 
sovitusta Raija Lehtisen perheessä sattuneen 
sairastumisen johdosta. 

Kyösti Salojärvi, puheenjohtaja 
Seija Argillander, sihteeri 
Eino Argillander 
Arvo Arkivuo 
Raija Lehtinen 
Jorma Luomala 
Leena Luttinen 
Mirja Piispanen 
Anu Pulkkinen 

. ,; .

Puheenjohtaja avasi kokouksen. 

PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

3 J 

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 

4 J 
Kokoukselle hyväksyttiin työjärjestys. 

EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA HYVÄKSYMINEN

5 J 
Pöytäkirja hyväksyttiin. 

SAARIJÄRVEN SUKUKOKOUKSEN ARVIOINTIA

Kokouksesta on tullut myönteistä palautetta. 
Paikka oli erittäin hyvä sukujuhlien 
viettopaikaksi. Ohjelmavaihtoehtoja oli 
runsaasti ja moneen makuun. Ilta Ikkalan osuus 
sukumme historian selvittämiseksi ja 
liittämiseksi Saarijärven historiaan oli 
todella merkittävä työ,joka vaikutti 
olennaisesti juhlien onnistumiseen. 
Myytäväksi varattujen tuotteiden 



menekki ei ollut n11n suuri kuin oletettiin. 
Mirja Piispaselle ja Hotelli Menninkäiselle 
kiitokset tarjoilusta ja majoituksesta sekä 
monien muiden tarpeellisten asioiden 
hoitamisesta. 

6 J 
YHDISTYKSEN TALOUDELLINEN TILA 

7 J 

Rahastonhoitaja Pekka Arkilahden ilmoituksen 
rahatilanteesta välitti Jorma Luomala. 
Tilin saldo oli 3019,41 mk(4.1.-96). 
Hankitun materiaalin myyntitiedote lähetetään 
seuraavan lehden liitteenä. Tuotteita voi 
tilata valmiiksi laaditulla kaavakkeella. 
Postitus tapahtuu talkootyönä tilausmääräajan 
jälkeen. 
Jäsenhankintaa tehostetaan. 
Vastaisuudessa Sukuside-lehti lähetetään vain 
jäsenmaksunsa maksaneille. 

SEURAAVAN SUKUKOKOUKSEN PAIKKA

8 J 
SEURAAVA SUKUSIDE 

9 J 
MUUT ASIAT 

Päätettiin Sukuside-lehden välityksellä 
tiedustella toiveita ja ehdotuksia 
sukukokouksen pitopaikaksi. 

Seuraavaan lehteen ehdotettiin seuraavia 
juttuja: 
-Sukukokouksesta kertynyttä tietoa
mm. Ilta Ikkalan esitelmän pohjalta sekä
kommentteja muilta osallistuneilta esim.
Hilkka Tukkimäeltä ja sukuneuvoston jäseniltä,
-tarinaa Eino Argillanderin syntymäpäiviltä,
-muistosanat entisille sukuneuvoston jäsenille
Mikko Raatikaiselle ja Vieno Eerolalle,
-Sirkka-Liisa Paikkalan kirjoitus sukunimistä,
-pääkirjoituksen kirjoittaa Kyösti.
Lehteen tarkoitettu materiaali on toimitettava
Jormalle helmikuun loppuun mennessä.
Keskusteltiin jäsenten merkkipäivien
huomioimisesta. Päätettiin lähettää kortti
"pyöreitä vuosia" viettäville puheenjohtajan
ja sihteerin allekirjoituksella varustettuna.

a)m u i  s t a  m i s e  t
Eino esitti kiitokset syntymäpäivänsä
huomioimisesta. Sukuneuvosto on muistanut
Einoa tavanomaisin lähetyksin.
Vieno Eerolan muistoa on kunnioitettu
adressilla.
b)l a i n a
Päätettiin hyväksyä yhdistystä sitovaksi
järjestely, jolla 13.11.1995 on Merita
Pankista otettu 10 000 mk:n laina Kyösti
Salojärvi/Keski-Suomen Argillanderit nimellä.
Laina-aika on 3 vuotta. Lainan takaajina
ovat Jorma Luomala ja Eino Argillander.



10 J 
KOKOUKSEN PÄÄTTÖ 

Lainvarat on käytetty T-paitalaskun maksuun. 
Lyhennykset suoritetaan mahdollisimman pian 
yhdistyksen taloudellisesta tilanteesta 
riippuen. 
c)m a k s  u j e n  p a 1 a u t u  s
Viimekesän sukukokouksen osallistumismaksut 
palautetaan niille halukkaille 
jotka olivat estyneet osallistumasta 
sukujuhlaan ja maksut olivat 
tulleet yhdistyksen tilille. 
d)sukuneuvoston s e u r a a v a  k o k o u s
Seuraava kokous pidetään Viitasaaren 
Keihärinkoskella Eino Argillanderin 
Aurinkoisessa lauantaina 
heinäkuun 13.päivä klo 14.00.

Puheenjohtaja päätti kokouksen. 


