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Pöytäkirja 

Keski-Suomen Argillanderit ry.

Suku neuvoston kokous 14.7.2012 

Paikka: Kesäretkemme jälkeen Röllilässä 14.7.2012 klo 15.00 

Paikalla: 

Poissa: 

Argillander Rauno, Argillander Seija, Kotamäki Saara, 
Kurki Vuokko, Luomala Jorma ,Närhi Pirkkoliisa, Pajunen Aila, 
Tervo Katja saapui 15.30 

Argillander Teijo, Arnberg Topi, Aurasmaa Outi, Luomala Keijo, Luttinen Leena, 

1§ Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja Rauno Argillander avasi kokouksen klo 15.10 
ja toivotti sukuseuran jäsenet tervetulleiksi. 

2§ Kokouksen läsnäolijoiden toteaminen 
Kokouksen läsnäolijat on lueteltu pöytäkirjassa. 

3§ Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi, paikalla oli kahdeksan (8) jäsentä 
eli yli puolet sukuneuvoston jäsenistä 

4§ Työjärjestyksen hyväksyminen 
Työjärjestys hyväksyttiin lisäämällä yksi lisäpykälä kohta: Uudet jäsenet 

5§ Edellisen kokouksen 9.1.2011 pöytäkirjan hyväksyminen. 
Hyväksyttiin yllämainittu pöytäkirja muutoksitta 

6§ Sukujuhlamme 2013 suunnittelu 
Päätettiin juhlapaikka ja -aika: 28.7.2013 Röllilän Kestikievari Löytänällä. 
-ilmoittautuminen juhlaan 14.7.2013 mennessä Jormalle
-juhlapaikalla ilmoittautuminen alkaa klo 11.30 ja jatkuu ruokailulla
-sukuseuramme kokous alkaa klo 13.00, ja juhla-asiaa 30-vuotis sukuseurastamme
-kahvit klo 15.00 ja vapaata seurustelua klo 17.00 saakka
-kutsuun maininta kansallispuku pukeutumisesta
-ohjelmaa; juhlapuhuja, sukumme esiintyjiä ym

7§ Osallistuminen sukumessuille 2012 syksyllä 
Osallistumme 13.-14.10.2012 Kuulutko sukuuni -tapahtumaan ja 
työryhmään Aila, Seija, Saara, Pirkkoliisa, Topi, (Katja) 



8§ Palautekeskustelu Sukuside (sisältö, kustannukset) 
-lehtemme painopaikkana oli Keuruskopio ja kustannukset todettiin kohtuullisiksi,
jatkamme yhteistyötä heidän kanssaan

-päätettiin lehdellemm toimituskunnasta; Rauno, Saara, Pirkkoliisa ja Antti
-tarkistetaan postitusta, palautuneita posteja, ei lähetetä enää uudelleen
-esim. etusivulle muistutus, katso lasku keskellä, nettisivut, facebook
-kesä retki
-sukutaulu lehteen
-juttuja; Luomalan perinnön saanto, juttua Mikkosista
-pinssit vuodelle 2013 sukujuhlaamme
-Ailalfe annamme suuret kiitokset sukuseuramme nettisivujen teosta ja ylläpitämisestä
ja tarvittavista muutoksista, lisäyksistä ilmoitetaan Ailalle

-nettisivujen kautta tullut uusia jäsenhakemuksia

9§ Uudet jäsenet 
Päätettiin, että Aila Pajunen tarkistaa ja hyväksyy uudet jäsenhakemukset sukuseuraamme 
ja tammikuun sukuneuvoston kokouksessa hyväksytään uudet sukuseuramme jäsenet . 
Tarkistetaan myös jäsenluettelo tammikuun kokouksessa. 

10§ Seuraava kokous 
Loppiaisena 6.1.2013 klo 12.00 pääkaupunkiseudulla (paikka tarkennetaan myöhemmin) 

11 § Muut asiat 
Rahastonhoitaja Katja selvitti vuoden 4.1.2009 tilipäätöksessä ollut ostovelka-asia, 
aikaisemman rahastonhoitajan kirjanpitokuluja. 

12§ Kokouksen päätös 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.00 


