
Keski-Suomen Argillanderit ry. 

SUKUNEUVOSTON KOKOUS 

30.3.2013 klo 12.30-16.00 

Hotelli Alexandra, Jyväskylä 

Pöytäkirja 

Aika 

Paikka 

Läsnä Rauno Argillander, Seija Argillander, Saara Kotamäki, Jorma 
Luomala, Leena Luttinen, Pirkko-Liisa Närhi ja Katja Tervo 

Poissa Aila Pajunen, Vuokko Kurki, Teijo Argillander, Topi Arnberg, Outi 
Aurasmaa, Keijo Luomala 

1 KOKOUKSEN AVAUS 
Puheenjohtaja Rauno Argillander avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleiksi 
ja samalla kokouksen sihteeriksi valittiin Saara Kotamäki. 

2 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
Hyväksyttiin työjärjestykseksi lähetty esityslista ja lisättiin kohdaksi 5 
toimintakertomus edelliseltä kaudelta. 

4 EDELLISEN KOKOUKSEN 6.1.2013 PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN 
Hyväksyttiin yllämainittu pöytäkirja muutoksitta. 

5 TOIMINTAKERTOMUS VUOSILTA 2010 - 2012 
Hyväksyttiin puheenjohtajan laatima toimintakertomus. (liite 1) 

6 TALOUSARVIO VUOSILLE 2013 - 2015 JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013 
-2015

Hyväksyttiin rahastonhoitajan laatima talousarvio ja puheenjohtajan laatima 
toimintasuunnitelma. (liitteet 2 ja 3) 
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7 SUKUSIDE 2013 
Käytiin läpi puheenjohtajan johdolla aineisto lehteen. Päätettiin, että hän lähettää 
sen ennen painoon menoa Jormalle, Saaralle ja Ritvaliisalle pääsiäisen 
jälkeisenä viikonloppuna. Jolloin heillä on mahdollisuus käydä lehti 
kokonaisuudessaan läpi. 

8 SUKUJUHLA 28.7.2013 KEITELEPOHJAN RÖLULÄSSÄ 
Päätettiin, että osallistumismaksu on 25 euroa ja alle 16-vuotiaat ovat ilmaisia 
vanhempiensa seurassa. liman osallistumismaksua ovat esiintyjät, puhujat ja 
sukuneuvoston jäsenet. 
Muut keskustelut ja sovitut asiat: 

- Päätettiin, että ilmoittautumisia ottavat Jorma ja Aila 19.7.2013
saakka.
-Kuljetusta tarvitsevat ottavat suoraan yhteyttä Jormaa
- Nimilaput teettää Jorma
-Opastuskyltit hoitaa Jorma
-Esittelyseinän suvun leviämisestä hoitaa Pirkko-Liisa (Vantaan
malli)
- Käsiohjelman ja siihen maakuntalaulun sanat hoitaa Jorma
- Jorma ja Saara käyvät kesällä ennen juhlaa paikan päällä
sopimassa tarkemmat järjestelyt
- pinssit jaetaan paikalla tapahtuvan ilmoittautumisen yhteydessä
_ paikalla ilmoittautumiset ottaa vastaan Saara ja Seija
-järjestetään arpajaiset (arpa 2 euroa ja 5 eurolla 3 arpaa), hoitaa
Leena. Palkinnoiksi sukutuotteita. Saara lupasi lahjoittaa Maakunnan
Maut -kirjan ja toivotaan, että jokainen meistä yrittäisi hankkict
lisäpalkintoja.
- Jorma ja Saara hoitavat ilmaisilmoitukset Kotiseudun Sanomiin,
Seutuun ja Keskisuomalaiseen
- kehotetaan jäseniä tuomaan kaikkea aineistoa (kuvia, tarinoita,
lehtikirjoituksia jne.) sukukokoukseen mahdollista sukuhistoriaa
varten

Sukujuhlan ohjelma 
Klo 11.30 -13.00 ilmoittautuminen ja ruokailu (kehotetaan tulemaan 
tällä välillä niin, että ehtii myös ruokailla) 

Klo 13.00 Sukukokous 

n. klo 14.00 Sukujuhla
Musiikkia (Jorma hoitaa) 
Tervetuloa ja sukuhaarojen esittely Rauno Argillander 
Musiikkia 
Juhlapuhe Heikki Aurasmaa 
Musiikkia 

Juhlaesitelmä Heikki Vuorimies 



3 

Keski-suomen kotiseutulaulu 

n. klo 15.00 kahvi ja vapaata seurustelua

9 MUUT ASIAT 
Pihtipudasseuran mahdollisesti syksyllä järjestämään sukutapaamisen 
ilmoittaudumme ja yhdyshenkilöiksi päätettiin Jorma ja Saara. Saara ilmoittaa 
halukkuutemme seuralle. 

Sukukirjaan ajatellen päätettiin, että kerätään jo olemassa oleva kirjoitettu tieto ja 
mahdolliset muut dokumentit ja valokuvat yhteen. Jorma kyselee Heikki 
Aurasmaalta ja Kaisa Toijanniemeltä sekä Topi Ambergilta, Rauno Aitalta, kuinka 
paljon ja millaista aineistoa on olemassa. Olisi tärkeää saada tällainen aineisto 
kirjaa ajatellen yhteen paikkaan. Todettiin, että sukuviestissä on tällaista tietoa jo 
aika paljon. 

Päätettiin, että teetetään sukuseuran adressi onnitteluja varten ja muistetaan sillä 
kaikkia 80 ja 90 vuotta täyttäviä. Samalla luovutaan muista muistamisista. Jorma 
pyytaä tarjouksen Kari Parkkoselta. 

Teetetään ·diplomi" juhlapaikkamme isännälle. Jorma teettää diplomeja Kari 
Parkkosella. 

Päätettiin, että yhdistyksen Standaari luovutetaan juhlassa perustajäsenille. Seija 
selvittelee osalliset. 

10 SEURAAVA KOKOUS 
Päätettiin, että sukuneuvosto kokoontuu Röllilässä ennen sukukokousta klo 
10.30. 

11 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.00 


