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SUKUNEUVOSTON KOKOUS 

5. l. 2004 klo 13.00AIKA 

PAIKKA 

LÄSNÄ 

Arvo Arkimaalla, Kaislaniementie 93, 44240 KEITELEPOHJA 

Eino Argillander, puheenjohtaja 

ASIAT 

Seija Argillander, sihteeri 
Arvo Arkimaa 
Jorma LuomalaMyyntihinta päätettiin nostaa 
Päivi Luomala 
Leena Luttinen 
Hilkka Arkimaa 

1. KOKOUKSEN A V AUS JA LAILLISUUS

Puheenjoht,,ja toivotti osallistujat tervetulleiksi ja avasi kokouksen sekä kiitti isäntäväkeä 
hyvästä tarjoilusta ja kokousvalmisteluista. Kokous todettiin lailliseksi. 

2. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Kokouskutsun mukana lähetetty esityslista hyväksyttiin. 

3. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Hyväksyttiin. 

4. SIINAN TARINAN PAINATUS

Toivo Arnbergin tekemä Siinan tarina sovittiin painettavaksi edellisessä kokouksessa sovittujen 
hintojen mukaisesti B5 kokoisena kirjamallisena 100 kpl eränä, jonka hinta oli 783 euroa. Jorma 
ja Eino hoitavat kirjapainon kanssa tarvittavat painatukseen liittyvät asiat. Myyntihinta 
päätettiin nostaa 12 euroon. 

5. SUKUJUTUT-OHJELMAAN JA TIETOJEN KERÄÄMISEEN LIITTYVÄT ASIAT
Sukuseurall�'on ohjelmalle kaksi lisenssiä, joiden päivitysmaksut Hilkka Arkimaa on hoitanut 
maksetuiksi. Päivitysmaksu on 20 euroa/vuosi. Hilkka kertoi, että ohjelma täydentyy 
kaikenaikaa ja ohjelman kehitystä voi seurata verkkosivuilta "www.sukujutut.fi". Käytiin 
keskustelua lisenssien riittävyydestä ja todettiin, että toistaiseksi pärjätään näillä kahdella. 
Tietojen saaminen kirjaksi tavoitteemme näyttää kaatuvan jokaisen kerääjän ajanpuutteeseen. 
Toivo oli ehdottanut Jormalle sähköpostitse, että kysyisimme kirjan tekijäksi Matti 
Kankaanpäätä. Sovittiin että puheenjohtaja on häneen yhteydessä ja asiaan palataan seuraavassa 
kokouksessa. 



Keski-Suomen Argillanderit 
6. JÄSENREKISTERI

Puheenjohtaja oli keskustellut Keijon kanssa jäsenrekisteristä ja Keijo onkin halunnut jatkaa 
rekisterin pitämistä. Eino hoitaa Keijon kanssa rekisteriin liittyvät asiat. Sovittiin kolmen 
vuoden määräajasta, jos jäsenmaksuja ei ole sinä aikana suoritettu, henkilö poistetaan 
rekisteristä. Sihteeri lähettää Keijolle hänen tiedossaan olevat osoitemuutokset. 

7. SUKUKOKOUS

Sukukokous pidetään Luomalassa 24 -25.7.04. 
Päivi oli tiedustellut hintavaihtoehtoja ruokailusta. Keskustelun jälkeen päätettiin tilata 
keittoruoka-ateria ja kahvit Maija Tervoselta, jonka jättämä hintaehdotus oli edullisin ja joka on 
hoitanut t rjoilua ennenkin Luomalassa, joten paikat ovat hänelle tuttuja. Ruoka ja kahvi 
maksaisivat 8,50 €, lapsilta puolet hi1masta. Pihalle pystytetään vuokrattavia telttoja ruokailua 
varten edelli�en kokouksen mukaisesti. Mietittiin osallistujilta perittävää maksun suuruutta, joka 
kattaisi ruokailun ja järjestelykulut. Päätettiin osallistumismaksuksi 17 €, jos maksaa 
ennakkoon. Paikanpäällä maksettuna hinta olisi 20 €. Ellei halua ruokailla, on kahvimaksu 5 €. 
Ilmoittautumiset olisivat Jormalle ja Päiville. Jorma neuvottelee Pekka Arkilahden kanssa, 
miten raha-liikenne voitaisiin hoitaa parhaiten. Sukuneuvosto ja ohjelmansuorittajat eivät maksa 
osallistumismaksua. 
Ohjelmaan nousivat seuraavat ehdotukset: 

Tervetuliaispuhe ja Siinan tarinan esittely, Eino?/ Toivo? 
Juhlapuhe; tulisiko Lauri Ihalainen, Päivi tiedustelee 
Erkki Ihalaisen hanurin soittoa; (luvannut tulla, jos muut esiintymiset eivät ole päällekkäin) 
Pauliina Kumpulainen, Arvo ja Leena tiedustelevat 
Anna-Mari Kähärä, Kyösti tiedustelee 
mahdolliset lasten esitykset 
Raunon runonlausuntaa 

Lauantain ohjelma tehtäisiin talkooperiaatteella. Tarjoiluun kuuluisivat muikut ja letut. 
Kirkkovenesoutu ja lintutorniretket sekä jäsenten harrastetöiden näyttely olisivat mahdollisia. 
Jokainen vo'i�i miettiä halukkaita osallistujia talkooporukkaan. Ohjelmaan liittyvät ym. asiat 
tarkennetaan seuraavassa kokouksessa. 

8. SUKUSIDE-LEHDEN SEURAAVA NUMERO

Päätettiin siirtää lehden ilmestymistä pääsiäisen jälkeen, jotta sukukokoukseen liittyvät asiat 
saadaan tarkennettuina lehteen. Muita lehteen tulevia juttuja olisivat Einon alkusanat, Artikkelit 
Hilkka Tukki mäestä ja Arma-Mari Kähärästä. Kirsi Argillanderin sarjakuvia tai piirroksia, 
Raunon runo ja muuta tarinaa kesäretkestä m/s Suomen suvella, Teijo ja kotisivut. 

9. MUUT ASIAT

Rahastonhoitajan terveiset 
Pekka Arkilahti oli lähettänyt terveisiä, että pankin kautta laskujen maksaminen tulee kalliiksi 
ja tarpeettomien kulujen välttämiseksi laskut tulee jatkossa toimittaa suoraan Pekalle 
maksettaviksi. Vuosittaiseen tilinpäätökseen liittyvistä asioista Jorma tiedustelee Pekalta ja 
käsitellään niitä seuraavassa kokouksessa. 

l 0. SEURAAVA KOKOUS

Seuraava kokous päätettiin pitää Luomalassa pääsiäislauantaina 10.4. klo 12.00. 

11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 16.00 




