
KESKI-SUOMEN ARGILLANDERIT ry 

SUKUNEUVOSTON KOKOUS 

Aika 
Paikka 

Läsnä 

Asiat 

24.7.2004 klo 14.00 
Luomala, Pihtipudas 

Eino Argillander, puheenjohtaja 
Seija Argillander, sihteeri 
Rauno argillander 
Arvo Arkimaa 
Toivo Arnberg 
Vuokko Kurki 
Jorma Luomala 
Päivi Luomala 
Mirja Piispanen 
Pekka Arkilahti 

1§ Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen. 

2§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3§ Esityslistan hyväksyminen 

PÖYTÄKIRJA 

Koska kysymyksessä oli sukujuhlan onnistumiseen liittyvät asiat ja tarkennukset, sovittiin, että 
asioiden käsittelyn pohjana käytetään edellisen kokouksen pöytäkirjaa 

4§ Sukukokouksen järjestelyt 
Käytiin läpi lauantai-illan ja sunnuntai päivän tapahtumat ja sovittiin niihin liittyvistä työnjaoista. 
Pekka Arkilahti toi viimeiset ilmoittautuneiden ja maksaneiden listat. Ilmoittautuneita oli n. 60 ja 
osallistujamääräksi arvioitiin noin 100 henkilöä mukaan luettuna sukuneuvosto ja esiintyjät. 
Postimerkkien hinnaksi juhlapäivän myynnissä sovittiin 1 €. Myytävistä tuotteista Mirja ja Vuokko 
tekevät hinnaston ja sopivia tuotepaketteja esim. korteista ja postimerkeistä. 
Sairauden vuoksi estyneelle päätettiin palauttaa maksetut rahat. (Agnes Aksela) 
Luomalan tilavuokra maksetaan sukukokouksen ajalta Päivin laskutuksen mukaan. 
Toimintakert.)mus ja sukukokouksen esityslista hyväksyttiin. 
Jäsen maksuksi seuraavalle kaudelle sukuneuvosto ehdottaa nykyisiä maksuja, 10€ varsinaiset ja 5€ 
omaisjäsenet wodessa. 

5§ Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen. 



h� Suku tieto.ien kerää.iät .ia sukukir.ian seuraavan osan tekeminen 
:.. :":ytirn KesKUste1ua vaikeuks1sta,Jotka ovat estäneet asian kehittymistä eteenpäin ja 
päätettiin pitää oma kokous keskittyen sukutietojen tämänhetkisten jo koottujen 
tietojen selkeyttämiseen sekä vielä puuttuvien tietojen koordinoimiseen ja 
keräämiseen. Toivottiin, että sukuneuvostonjäsenet etsisivät kukin ainakin yhden 
tietojen kerääjän ja toisivat hänet seuraavaan kokoukseen, joka pidetään 
ouheeniohtaian luona Aurinkoisessa.. Mäkelänlenkki 90. 44760 KEIHÄRINKOSK.1 

- . . 

lauantaina 24.8.2002 klo 13.00. 

7§ Retkitoimikunnan kuulumiset 
Retkitoimikunta ehdotti ja sai kannatusta ensikesänä tehtävälle Keitele
sisävesiristeilylle. Mirja selvittää seuraavaan kokoukseen tarkennukset ajankohdasta. 
hinnoista jne. 

8§ Sukukokous v .2004 
Vaihtoehtoja edellisessä kokouksessa ehdotetulle Luomalan tilalle ei ole tullut. 
Käytiin keskustelua ennakkomaksusta ja ruokailuvaihtoehdoista hintaan vaikuttavina 
tekijöinä. Asia jätettiin vielä tarkemmin mietittäväksi seuraavaan kokoukseen. 

9§ Muut asiat 
a) Teijolle ylioppilaslabja
Sukuneuvosto päätti muistaa Teijoa 25 € lahjakortilla. Teijo oli saanut myös
tietotekniikkaan I iittyvän kunniakirj an opetushallitukselta.
b) Viirin hinnan tarkistus
Lehteen oli päässyt painovirhe, jossa viirin hinta on 30€, pitää olla 50€.
(Sukuneuvoston jäsenille hinta on 45€).
c) Romaani tulossa
Kyösti on kirjoittamassa romaania suvustamme alkaen aina Katariinasta asti.
d) Palautetta edellisestä Sukuside-lebdestä
Mm. Maila Argillander (palannut Espanjasta asumaan Hyvinkäälle ) oli kiitellyt Arltti
Argillanderista kertovasta jutusta. Siinan tarina on myös kiinnostanut monia lukijoita.

10§ Seuraava kokous 
Sukuneuvoston kokous 24.8. 02. tietojenkeräys kokouksen yhteydessä. Ks. 6§. 

11§ Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen 18.50. 




