
Pöytäkirja 

Keski-Suomen Argillanderit r.y. 

Sukuneuvoston kokous 6.1.2013 klo 12.00 

Palkka: Helsinki, Vuosaari, Aurinkotuufenkatu 3 D 55 
Seija Argillanderin kotona 

Palkalla: Argillander Rauno, Argillander Seija, Arnberg Topi, Kotamäki Saara, 
Kurki Vuokko, Luomala Jorma, Luttinen Leena, 
Närhi Pirkkoliisa, Pajunen Aila, 

Poissa: Arglllander Teijo, Aurasmaa Outi, Luomala Keijo, Tervo Katja 

1 § Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja Rauno Argillander avasi kokouksen klo 13.1 0 
ja toivotti sukuneuvoston jäsenet tervetulleiksi. 

2§ Kokouksen läanlolljolden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
Kokouksen läsnäolijat on lueteltu pöytäkirjassa. 
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi, paikalla yhdeksän (9) jäsentä 
eli yli puolet sukuneuvoston jäsenistä. 

3§ Edelllaen kokouksen 14.7.2012 pöytäkirjan hyväksyminen 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 

4§ Sukuaeuramme tilien 2012 hyväksyminen 
E$iteltiin vuoden 2012 tilit ja tilinpäät0s. 
Tilinpäätös hyväksyttiin ja toimitetaan tilintarkastajille (toiminnantarkastajille). 
Vuoden 2012 tilikauden tappio -500,90 € ja sukuseuramme tilillä rahaa 31.12.2012 10.900,43 E 
Jäsenmaksutulot vähentyneet ja vuoden 2012 aikana ja vaihdoimme lehtemme painopaikkaa sekä 
kotisivumme uusittiin, joista kuluerä 692,93 E 

5§ Sukuaide 2013. 
Päätettiin seuraavista jutuista vuoden 2013 sukusiteeseemme. 
-Ismo Parkkosesta juttu; Jorma hoitaa
-Luomalan talon perinnöksi saanto, Topi hoitaa
-Pihtiputaan mummo, Saara hoitaa
-Alman tarina, Seija hoitaa
-Arvid Fredrik Kurki, Topi ja Seija hoitaa
-kesäretki 2012, Rauno hoitaa
-seuran tilinumero, Rauno
-Niina Luomala Kotiseudun sanomat toimittaja, Jorma
-Seija tekee juttua, miten saada nuoria mukaan toimintaan,
-Kuvien toimitustapa lehteämme ja Internettiä varten, Antti Argillander
-Kuulutko sukuuni tapahtuma, Saara
-Matt Campbellin (Kumpulainen) pemean eliminvaiheiata, Mervi Kallio (SeijaArgillanderin tytir)
-juttu Saaran äidin palkitusta madekeitosta, Saara
-kirjailijoita, jotka kuuluvat Argillanderien sukuun, heitta juttuja lehteemme
- Harri Turunen, Sev6n , Jorma



-tiedot sukujuhlasta 2013, Rauno
-Piispa Peura Laukaasta sukulaisemme, juttu lehteemme, (kuka tekee}
-papereiden arkistointi, Topi
-sukumme levinneisyyskartta lehteemme, Aila, puhtaaksi piirto Antti
-sukuseurat Pihtiputaalla, Jorma, Aila
-Ronnie Argillanderin haastattelu, Aila
-toimituskunta kokoontuu pääsiäisenä maallsuu 2013
-materiaalit toimitettava 15.3.2013 Raunolle
-lehtemme ilmestyy huhtikuu 2013

6§ Sukujuhlajärjestelyt 2013 
Päätettiin tiedottaa ja ilmoittaa sukuseuramme 3�vuotis juhlasta huhtikuussa 2013 ilmestyvässä 
Sukuside- lehdessä ja argillanderit.net nettisivuillamme sekä Facebookissa 
-ajo-ohje Röllilään
-pukeutuminen; toiveena kansallispuvut
-vanhat valokuvat, asiakirjoja ja lehtileikkeitä skannaukseen
-ilmoittautuminen; Jorma ja Aila 14.07.2013 mennessä, kyytiä tarvitsevat esim. Pihtiputaalta,
Jorma hoitaa yhteiskuljetukset

-osallistumismaksu päätetään, kun tiedossa ovat todelliset kustannukset
-osallistumismaksu maksetaan juhlapaikalla, esim. omakustannushinta 2�25 €
-alle peruskouluikäiset ja nuoremmat ilmaiseksi vanhempien kanssa

Ohjelma ja aikataulu 
11.30 Ilmoittautuminen 
13.00 Sukukokous 
14.00 Juhla 
15.00 Kahvi 
15-17.00 Seurustelua ja vapaasana

Käsiohjelma; maakuntalaulu 
Pinssit, nimilaput 
Päätettiin yrittää koota juhlapaikalle esittely, joka oli esillä Vantaalla Kuulutko sukuuni-tapahtumassa 
Pirkkoliisa ainakin lupautui osallistua kokoamiseen, Seijalla on materiaalit, Jorma hoitaa Röllilästä tilan 
esittelylle 
Juhlapuhujaksi kysytään Heikki Aurasmaa, Saara hoitaa tai Piispa Peura Laukaasta mahdollinen 
Tervetulotolvomus, puheenjohtaja Rauno 
Argillandereiden sukutarinaa 
esitelmä esim.Heikki Vuorimies puhumaan Argillander-suvun ruotusotamiehistä, 
kertomusta Israelin ajasta, Aila kysyy Vuorimiehen halukkuutta tulla luennoimaan 
Muistamiset: ns. pyöreitä vuosia täyttäneet sukumme jäsenet 2012 
Musiikkia 
Maakuntalaulu 
Päätettiin, että Jorma hoitaa ja kokoaa kesäjuhlamme 3�vuotisjuhlaohjelma-aikataulutuksen 2013 
Sukuseuramme kokousjärjestelyt; 
Tilinpäätö&, toimintakertomus, talousarvio, toimintasuunnitelma, &ukuneuvoston valinta 
ja normaalit vuoslkokousasiapykälät. 
Sukuneuvoston kaikille jäsenille kysely etukäteen halukkuudestaan jatkaa sukuneuvostossa. 

7§ Palaute sukumessuista ja päätös jatkosta 
Osallistujina vuoden 2012 Kuulutko-sukuuni sukumessuilla Vantaalla olivat Saara, Seija, Aila, 
Pirkkoliisa, kuluja osallistumismaksuineen n. 200,00€ 



Messuitta ei tullut uusia jäseniä sukuseuraamme, mutta toiset sukuseurat olivat kiinnostuneita 
toiminnastamme sekä runsaasti kyselyjä ja sukutietokannan tarkistusta 
Olimme ensimmäinen Keski-Suomalainen sukuseura, joka osallistui Kuulutko-sukuuni tapahtumaan 
Saaran ehdotus: Pihtipudas 150-vuotta, järjestäjänä Pihtipudas-Seura, 
jossa paikalliset sukuseurat kokoontuvat 
Päätettiin; ettei osallistuta sukuseuramme puolesta seuraavaan sukumessu-tapahtumaan, 
osallistumme mahdollisesti Pihtlputaalla järjestettävään tapahtumaan. 

8§ Sukuseuramrne pinsslt 
Rauno kertoi tietoja pinssi tarjouksista, pinssin koko 13 mm, 
jossa vain kilpi, emaloituna, perhoskiinnikkeellä 
Promler Oy:n tarjous 
65,00 € aloitusmaksu 
0,64 € x 300,00 kpl = meille + alv 24 
Pinssit jaetaan sukuseuramme juhlassa 2013 kaikille täyden hinnan maksaneilla henkilöille 
veloituksetta ja pinneja saa/voi ostaa Iida itselleen. 
Päätettiin tilata Raunon esityksen mukaisesti pinssejä yllämainittu 300 kpl ja myyntihinta päätetään 
kun tiedämme todelliset kustannukset pinssien painatuksesta. 

9§ Jlsenrekiateri 
Päätettiin laittaa sukuseuramme tilinumero Sukusiteeseen ja Internet-sivuillemme. 
Hyväksyttiin uusia jäseniä sukuseuraamrne kymmenen henkilöä ja myönnettiin ero yhdelle. 
"Siivottiin" jlsenrekisteriä, poistettiin 16 henkilöä, jotka sukuneuvostomme paikalla olleet jäsenet 
tiesivät kuolleiksi. 
Päätettiin, että Saara hoitaa jäsenrekisterin korjaamisen ja toimittaa tiedot Keijolle sekä myös 
rahastonhoitaja Katjalle maksutletojen tarkastusta varten. 

10§ Muut asiat 
Päätettiin, että amerikkalainen Ronnie Argillander otetaan jäseneksi sukuseuraamme ilman 
jäsenmaksua. 
Vaakunassamme merkitsevät kuvat; Argillanderit ovat olleet hevosmiehiä eli eteenpäin menoa 
kilpi, jossa rummut, ovat peruaideat. 
Raunon uusi sähköposti osoite: argillander.rauno@gmail.com 
Päätettiin tehdä/ostaa ns. kunniakirja joka voidaan luovuttaa sukuseuramme juhlapaikkaan. 
Päätettiin pyytH Savon Argillandereista kiinnostunut henkilö tulemaan sukusauramme 30-vuotis-
juhlaan esim. Uuno Kauhanen, Jorma kysyy 
Päätettiin, että Pirkkoliisa tekee suvun historiasta lyhennelmän englanniksi sukusivuillemme 
lntemettiin. 

11§ Seuraava kokous 
30.3.2012 Jyväskylässä Saara luona klo 12.00 alkaen 

12§ Kokouksen päätös 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.1 O 


