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SUKUNEUVOSTON KOKOUS 
 

Aika  Sunnuntai 7.10.2018 klo 15.01 
 
Paikka  Kuulutko sukuuni -tapahtuman yhteydessä 
 
Paikalla  Anne Aurasmaa, pj 

Seija Argillander  
Mirja Arkimaa  
Mervi Kallio, sihteeri 
Jorma Luomala 
Pirkkoliisa Närhi 

  
Poissa  Elina Argillander 

Helena Karvonen 
Keijo Luomala 

 
1. Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja Anne Aurasmaa avasi kokouksen 15.01. 
 

2. Sihteerillä olevien tehtävien hajauttaminen  
 
Tilit ja kirjanpito 
Päätettiin valtuuttaa Mervi hoitamaan kirjanpitoasia Viitasaarelaisen Kaija 
Saastamoisen kanssa. Aiemmin jo sovittu, että hän laskuttaa  
Kirjandosta ja tilinpäätöksen teosta vuodessa 300€, Jäsenmaksuseurannasta 
100€ Hintoihin lisätään alv. 24%. Varmistettava vielä, mikä on veloitus, jos on 
tehtäviä, jotka menevät sovitun tehtävälaajuuden yli. 

 
Adressit 
Anne ja Mervi ovat puuhanneet adressiasiaa. Mervi esitteli malleja ja sovittiin, 
että otetaan pienin mahdollinen painos digipainona nyt ja painetaan offset-
painossa vasta kun malli on varmistunut. 
 
Adressien lähettäminen päivänsankareille 
Niitä lähtee nyt 50—60 kpl vuodessa. Keskusteltiin, onko tarpeen kaikkia 
muistaa, mutta päädyttiin pitämään entinen käytäntö. Jorma kysyy, voisiko 
Marjukka ottaa tehtävän takaisin. Jos ei, Seija ottaa lähetykset hoitaakseen. 
 
Kirjat 
Mervi hoitaa kirjojen myyntiä edelleen yhdessä Satadiensin kanssa. 
 
Muut myytävät tuotteet 
Jorma hoitaa muita myytäviä tuotteita. Merville tieto, jos kirjoja menee ja 
kuittaus Mervin kautta tulleista tilauksista. 
 
Keskusteltiin myös uusista tuotteista. Esim. lauta- tai palapeli, uusi painos 
paidasta. 
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Nettisivut 
Annetaan Pirkkoliisalle oikeudet nettisivulle, että voi päivittää sinne sisältöä. 
Nyt oikeudet ovat Annella ja Mervillä. 
 
Facebook 
Mervi hoitaa liittymispyyntöjä yhdessä Ailan kanssa. 
Jokainen voi kirjoittaa uusia päivityksiä, että ryhmä pysyy aktiivisena. 
 
Sukuside 
Pirkkoliisan tiedossa harjoittelija, joka saattaisi tehdä taittotyötä 
harjoitustyönä. Pirkkoliisa lupasi selvittää tilannetta. 
Muutoin taitto ja toimittaminen tapahtuu Mervin ja Annen yhteistyönä. 
Keijon tehtävänä on pitää osoitelistat ajan tasalla. 
Printek hoitaa painatuksen ja lähetykset. 
 
Uudet jäsenet 
Uudelle jäsenelle lähetetään lehti ja sen mukana lasku. Ailalle pitää mennä 
tieto, että hän voi lisätä henkilön tiedot tietokantaan ja Keijolle tieto 
laskustusta varten. Toimitetaan Keijolle lehtiä ja tervetulokirje, jotta hän voi 
hoitaa lähetykset. 
 

 
3. Sukuside 41 

Mervi Kallio toimii Sukuside-lehden päätoimittajana. Lehti ilmestyy keväällä 
2019. Lehteen tulevia aiheita: 

• Merkkipäivät  
o Jorma Luomalan 80-v haastattelu on jo Saaralta 

§ Kuva Jorman konsertista 
• Juttu sukujuhlasta 29.7.2018 – mukaillaan lehtijutusta 
• Kansikuvaksi kuva kirjatyöryhmästä/ryhmäkuva sukujuhlasta 
• Raija Lehtisen juttu  
• Historiikki – perustamisesta nykypäivään  
• Kuulutko sukuuni -tapahtuma, Anne kirjoittaa Kotiseudun sanomiin ja 

Viitasaaren seutuun ja mukailee niistä 
• Martti Koljosen vanhat esineet / Jorma haastattelee ja Pirkkoliisa 

kirjoittaa 
• oikaisut kirjan tietoihin, laitetaan lehteen ja nettisivulle 
• Neittaanmäen haastattelu (1. kerta sukutapahtumassa), Mirja hoitaa 
• kolmen polven haastattelu 
• Jaana Ikäheimoselta vanhan viulun tarina / Seija kysyy 

 
Seija, Pirkkoliisa ja Mirja toimivat oikolukijoina. 

 
4. Kesäretki 2019 

Viitasaarelle, Mirjalla valmis retki-idea Arvo Kanasen Tuulensuuhun 
heinäkuussa. Mirja varmistaa. 

 
5. Sukutietokanta 

Aila Pajunen-Inha jatkaa sukutietokannan ylläpitoa ja hänelle voi toimittaa 
edelleen täydennyksiä ja muutostietoja. Mervi sopii Ailan kanssa, kuinka 
saadaan tietokannasta kopio talteen. 
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6. Sukuneuvoston ohjekirjanen 

Mirja ottaa yhteyttä Helenaan ja miettivät yhdessä, mitä uuden jäsenen on 
hyvä tietää ja lähdetään sen pohjalta toteuttamaan ohjekirjasta. 
 

7. Seuraava kokous 
Seuraava kokous ennen lehden painoon menoa. 
 

8. Kokouksen päättäminen  
Kokous päätettiin 16.03.  


