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LÄSNÄ Kyösti Salojärvi 
Seija Argillander 
Eino Argillander 
Arvo Arkimaa 
Raija Lehtinen 
Jonna Luomala 
Leena Luttinen 
Mirja Piispanen 
Anu Pulkkinen 

puheenjohtaja 
sihteeri 

esteestä olivat ihnoittaneet SeppoArkivuo ja KeijoLuornala 
1§ 

KOKOUKSEN A VAUS 
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleiksi. 

2§ 
PÄÄ TÖSV ALT AISUUDEN TOTEAMINEN 

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3§ 
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 

Kokoukselle hyväksyttiin työjärjestys. 
4§ 
EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYT ÄKJRJAN LUKEMINEN JA HYVÄKSYMINEN 

Pöytäkirja luettiin ja hyväksyttiin. 
5§ 
YHDISTYKSEN TALOUDELLINEN TILA 

6§ 

Tarkkaa markkamääräistä tilannetta ei ollut tiedossa. Lainaa on kuitenkin 
voitu lyhentää, joten tilanne todettiin tyydyttäväksi. 

SUKUKOKOUS SUOLAHDESSA 11-12.7.1998 

Keskusteltiin kokoukseen liittyvistä ohjelma, majoitus, ruokailu yms. asioista. 
1. Juhlapuhuja

Lauri Ihalaiselta odotellaan vastausta vuoden vaihteen jälkeen. Mikäli hän on 
estynyt, puhujaksi kysytään Heikki Aurasmaata. 



2. Musiikkiesitykset
Lauantai-illan konserttiin esiintyjiksi ovat jo lupautuneet Annaleena Penttinen,
piano ja Kristiina Penttinen, viulu.Anna-Mari Kähärä tulee, jos kesän muut
esiintymisaikataulut eivät ole esteenä. Rumpali Mika Kopakkala
tulee esiintymään ja pikkurumpaliksi tulee Iko Pulkkinen. Musiikkiesiintyjiksi
kysytään vielä Pauliina Kumpulaista (Jorma) sekä pikkupelimanneja
Korpilahdelta(Anu).

3. Tanssiesitykset
Jo pitkään toivottuja tanssiesityksiä Markku Luttiselta partnerinsa kanssa
saanemme nähdä Suolahdessa.
Esiintyjille maksetaan majoitus-ja ruokailukustannukset.
4.Runonlausunta
Kyösti esittää tekemänsä Kalevala-aiheisen runon. Lisäksi Eino tiedustelee
Lilja ja/tai Rauno Argillanderia runonlausujiksi.

5. Lasten ohjelma
Eino tiedustelee lastenohjelman vetäjäksi Pirkko Argillanderia ja Raija kysyy
Elina Lehtistä avustajaksi.
6. Tietokilpailu
Kyösti on luvannut laatia tietokilpailun.
7. Lauantai-illan tanssit
Päätettiin tanssia kansantansseja, joita Arvo Arkimaa avustajineen ohjaa.
Luvan tanssimiselle lupasi Mirja tarkistaa opistolta.
8. Suolahden kaupungin tervehdys
Suolahden kaupungin edustaja tulee esittämään tervehdyksen sukukokoukselle.
9. Suolahden opiston esittely ja opistossa opiskelleen muistelmia.
Opiston esittely pyydetään opiston rehtorilta ja opistossa opiskeluaan muistelee
Leena Luttinen.
10. Kukkalaitteen laskeminen
Tämänkertainen kukkalaite lasketaan jonnekin opiston alueelle sopivalle
paikalle, koska monet sukumme jäsenet ovat opiskelleet siellä.
11. Suvun jäsenten töiden näyttely
Näyttelyyn toivotaan suvun jäsenten tekemiä erilaisia tuotteita. Kyösti on
luvannut tuoda valokuvia. Pekalta toivotaan maalauksia. Lehteen laitetaan
asiasta tarkemmat tiedot. Myös lasten työt olisivat tervetulleita. Työt voisivat
myös olla myytävinä, jos tekijät niin haluavat. Tähän liittyvät tila, vakuutus, ym.
asiat Mirja Tarkistaa opistolta.
12. Arpajaiset

Sukuseuran rahatilanteen parantamiseksi päätettiin järjestää arpajaiset.
Arpajaisten järjestelyistä ja niihin liittyvien määräyksien tarkistuksesta vastaa
Anu. Lehteen laitetaan arpaisiin liittyvää tietoa. Jäsenillä saattaisi olla
sopivia arpajaisvoittolahjoituksia.
13. Sukuseuran omien tuotteiden myynti
Myyntiin varattuja tuotteita on riittävästi kokousta varten. Lisäksi päätettiin
hankkia värillisellä vaakunalla varustettuja kirjekuoria. Nämä painatetaan
lehden kanssa samassa kirjapainossa.
14. Majoittuminen, ruokailu

Osallistujille on varattu lauantai-illaksi iltapala ja yöpyjille aamupala
sunnuntaina. Kokoukseen osallistumismaksu kattaa lounaan ja kahvin
sunnuntaina. Opistolta tulevat hintatiedot Jormalle tammikuussa.
Jorma neuvottelee opiston kanssa ruokailuun ja majoitukseen liittyvistä
maksutavoista. Tarvittavat hinta-ja maksutiedot painetaan lehden mukana
tulevaan ilmoittatumiskaavakkeeseen. Lisäksi todettiin,että ilmoittautumiseen
ja maksujen keräämiseen paikan päällä on varattava riittävä määrä henkilöitä.



7§ 
SUKUKIRJAN VALMISTUMINEN 

8§ 
SUKUSIDE-LEHTI 

9§ 
MUUT ASIAT 

10§ 

Pyritään saamaan looginen jatko edelliseen osaan. Sukujutut- ohjelmalle 
on aloitettu tietojen kerääminen. Keijon kanssa palataan asiaan seuraavassa 
kokouksessa. 

Lehteen on tulossa mm. seuraavat jutut: Kyöstin pääkirjoitus, Paikkalan-jutun 
jatko, Löytänän nimi ja Leenan tekemä henkilö haastattelu. Lisää artikkeleita 
kaivattiin ja jokaisen vastuulle jätettiin aineiston hankkiminen. Lehteen 
tarkoitetut julkaisut toivottiin lähetettäväksi Jormalle tammikuun loppuun 
mennessä ja helmikuun loppu on ehdoton takaraja. Lehti postitetaan huhtikuun 
alussa jäsenille. 

Muita asioita ei ollut. 

SUKUNEUVOSTON SEURAAVA KOKOUS 

11 § 

Seuraava kokous päätettiin pitää Suolahden opistolla sunnuntaina 5. 
Huhtikuuta klo 13.00 

KOKOUKSEN P ÄÄTTÖ 
Puheenjohtaja päätti kokouksen. 


