
Keski-Suomen Argillanderit 

Pöytäkirja 

Keski-Suomen Argillanderit ry. 

Sukuneuvoston kokous 9.1.2011 

Paikka: Kirkkotie 9, Perutunmaa, puh.joht. Rauno Argillanderin luona 

Paikalla: Argillander Rauno, Argillander Seija, Kotamäki Saara, 
Kurki Vuokko, Luomala Jorma, Luomala Keijo, Luttinen Leena, 
Närhi Pirkkoliisa, Pajunen Aila 

Poissa: Argillander Teijo, Amberg Topi, Aurasmaa Outi, Tervo Katja 

1§ Kokouksen avaus 
Sukuseuran puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.30 ja toivotti sukuseuran jäsenet 
tervetulleiksi. 

2§ Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi, 
paikalla yhdeksän (9)jäsentä eli yli puolet sukuneuvoston jäsenistä. 

3§ Kokouksen läsnäolijoiden toteaminen 
Kokouksen läsnäolijat lueteltu pöytäkirjassa 
4§ 25.7.2010 pöytäkirjan hyväksyminen 
Puheenjohtaja luki ym. pöytäkirjan, joka hyväksyttiin. 

5§ Sukuseuran tilit/rahatilanne vuoden 2010 aikana ja tilien hyväksyminen 
Tilinpäätös jäi tekemättä, koska rahastonhoitaja ei ollut paikalla esittelemässä 
tilejä. 

�U� 31.12.2010 suku ,o� tilillä rahaa 10.452,88€

6§ Sukuside vuodelle 2011 
Päätettiin toukokuussa 2011 ilmestyvään sukusiteeseen seuraavaa: 
-puheenjohtajan pääkirjoitus
-esittely sukuneuvoston jäsenistä; sukujuuri tiedot, mukavin muisto esim.sukujuhlista tai
sukutapahtumasta, kauanko toiminut sukuneuvostossa,
-kuva kesän 2010 sukujuhlasta, jossa sukumme vanhin Aili Paananen s. 29.5.1909
ja nuorin Emmi Eveliina Malinen
-toimintasuunnitelma vuosille 2011-2013
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-kertomus sukujuhlastamme 2010 (Rauno)
-puheenjohtaja Raunon 50-vuotis juhlasta (Jonna)
-valokuvia lehteemme juttujen mukaan
-lehteen tiedustelu suvussamme olevista taiteilijoist�. kuuluisuuksi3ta, musikantei$t�.

jolloin heistä voidaan tehdä juttuja lehteemme

Päätettiin tehdä vuoden 2012 lehteen juttu sukumme jostakin kuuluisuudesta esim.
(Erkki Ihalainen, Anne-Mari Kähärä, Ville-Veikko Toivonen, Pauliina Kumpulainen, Pete
Parkkonen, näyttelijä, taitelija Mikko Niskanen, Niskasen äiti on Argillander )
Kesäretki kohteemme Jyvijskylään
Aineisto toimitetaan puheenjohtaja Raunolle maaliskuun 2011 loppuun mennessä.

7§ Kesäretki 2011
Päätettiin tehdä kesäretki Jyväskylään esim. Alvar Aalto kierros, Keski-Suomen museo,
Kansallispuku museo ja esim. lopuksi teatteri käynti.
Pijatettiin suk1,_mevvo3ton ko�ouk3esta ennen ke$aretkeä.
Saara hoitaa kesäretki asian ajankohtaa sekä tutustumiskohteita Jyväskylään

8§ Sukutuotteet/sukukirja
Sukutuotteita tällä hetkellä sukuseuralla:
Topin sukukirjaa, pöytäviirejä, lipputankoviirejä, T-paitoja, postikortteja, tarroja, postimerkkejä
Päätettiin tilata ArgillaQ�rien po$timerkkejä, Seija hoitaa asian Posti3ta
Päätettiin kysyä T eijolta sukumme intemet sivujen päivityksestä ja ratkaisua sivujen
käytön helpottamiseen, asia hoidetaan vuoden 2011 aikana.
Päätettiin etsiä sukukirjan tekijää.

9§ · Dna tutkimus
Päätettiin lähteä mukaan tutkimukseen, jossa selvitetään onko Savon Argillanderit ja Keski
Suomen Argillanderit syntyneet samoista esivanhemmista.
Molemmat sukuhaarat sitoutuvat tutkimuksiin, samaan tutkimuslaitokseen ja kustannuksiin.
Tehdään tutkimus molemmista sukuhaaroista kaksi, kolme mieslinjaa esim. isä, poika,
pojanpoika.

10§ Muut asiat
Päätettiin palkita ainoa piirustuskilpailuun osallistunut Heli Mäkinen sukuseuramme tuotteilla.
(t-paita, postikortteja, tarroja, Saara hoitaa palkitsemisen)
Päätettiin toimittaa Argillander-suvun asiakirjat Pihtipudas seuran arkistointitilaan.
(Jonna ja Saara hoitaa)
-S'e,,.,,'/q_ l?-t/�WI' ,p///'J';�/LM /'l/J,11./...c,j'l{__ 

Palautekeskusteli.Ja kesän 2010 sukujuhlasta:
Osa juhlaesiintyjistä myöhästyi juhlan alusta, koska kirkko-tilaisuus kesti odotettua 
kauemmin. (lestadiolaisten ja venäläisten tapahtumia) 
Juhlapaikka Pihtiputaan Wanha pappila oli hyvä ja kaunis historiallinen paikka, 
järjestelyt helpot ja ruoka hyvää. 
Yhteisvalokuva juhlassa olevista jäi ottamatta. 
Ehdotuksia tuleviin sukujuhliin: 
Puheet, esitelmät, esitykset, sovitaan aika puheen pituuteen (esim. 10 min. 15 min.) 
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Juhlahartaus esim. juhlapaikalla tai kirkkotilaisuus vain Argilladerien sukuseuralle 

Päätettiin muistaa Eino Argillanderia hänen täyttäessään 75 vuotta (20.12.2010) 
jQll��in hi$torialli$ella teok$ella (JQrm� j� Leena toimitt�vat) 

11 § ·Seuraava kokous 
Kesäretken yhteydessä Jyväskylässä kesällä 2011. 

12§ · Kokouksen päätös 
Puheenjohtaja Rauno Argillander päätti kokouksen klo 16.05 


