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SUKUNEUVOSTON KOKOUS 
 

Aika  Sunnuntai 3.3.2019 klo 15.06 
 
Paikka  Äänekoski 
 
Paikalla Elina Argillander 

Mirja Arkimaa  
 Anne Aurasmaa, pj 
Mervi Kallio, sihteeri 
Jorma Luomala 
Pirkkoliisa Närhi 

  
Poissa  Seija Argillander 

Helena Karvonen 
Keijo Luomala 

 
1. Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja Anne Aurasmaa avasi kokouksen kello 15.06. 
 

2. Päätösvaltaisuuden toteaminen 
Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. 
 

3. Viime kokouksessa sovituissa asioissa edistymistä 
 
Tilit ja kirjanpito 
Kaija Saastamoinen KS Taloushallintopalvelusta on hoitanut kirjanpidon ja 
jäsenmaksuseurannan yhdessä Mervin kanssa. Viime vuoden aineisto menee 
tilintarkastajalle Jorman mukana.  
 
Päätettiin muuttaa Osuuspankin tilin FI32 5520 0120 0396 07 käyttöä niin, 
että Kaija Saastamoiselle menee sähköinen tiliote kerran kuussa. Paperista 
tiliotetta ei enää tarvita. Mervi hoitaa pankin kanssa asian. 
 
Päätettiin myös rekisteröidä yhdistys sekä LY- että ALV-rekisteriin. Mervi 
hoitaa yhdessä Annen kanssa. Varmistetaan säännöistä, että voidaan tämä 
tehdä. 

 
Adressit 
Adresseja on painettu lisää digipainossa tämän vuoden tarpeeksi. Anne 
selvittää, miten saataisiin painokelpoinen aineisto vaakunasta, jotta voitaisiin 
painaa parempi versio. Seija hoitanut adressien lähetyksen 50-, 60-, 70-, 75-, 
80-, 85-, 90-, 95- ja 100-vuotiaille. Yli satavuotiaat muistetaan joka vuosi. 

 
Kirjat 
Mervi hoitaa kirjojen myyntiä edelleen yhdessä Satadiensin kanssa. Jormalla ja 
Seijalla muutama kappale. Merville tieto asiakkaan nimestä, jos Jorma tai Seija 
toimittavat kirjoja. Kirjan hinta 96 e ja kotipostiin toimitettuna 112 e. 

 
Muut myytävät tuotteet 
Jorma hoitaa muita myytäviä tuotteita.  



Keski-Suomen Argillanderit r.y. Pöytäkirja 1/2019 Sivu 2 / 3 

 
Muuta sukutuotteisiin liittyvää 
Standaardien toimituksessa on ollut puutteita. Esimerkiksi puheenjohtajille ja 
sihteereille, kirjatyöryhmälle, tilintarkastajalle ja muille suvun toiminnan 
kannalta tärkeille henkilöille on jäänyt standaari antamatta.  
 
Paidat: mietitään, hankitaanko uusia. Jos hankitaan, pitää olla kunnollista 
materiaalia ja hyvä painatus. 
 
Palapelien tekemistä harkitaan (aiheena esim. Pihtiputaalta maisema ja/tai 
vaakuna) – kustannus olisi noin 200-300 e, jos teetetään. 
 
Uudet ja poistuvat jäsenet 
Ailalle pitää mennä tieto kaikista uusista jäsenistä, jotta hän voi vahvistaa 
sukuun kuuluvuuden ja lisätä henkilön tiedot tietokantaan. Aila toimittaa 
tiedon Merville ja Keijolle. Keijo lähettää uusille jäsenille lehden ja laskun. 

 
Keijo ehdotti, että niille, jotka eivät ole maksaneet jäsenmaksua, lähetettäisiin 
muistutus. Mervi selvittää Ailan kanssa, löytyykö sähköpostia, ja pyritään 
siihen, että mahdollisimman vähän tulisi postikuluja. 
 
Sivustolle laitetaan pyyntö päivittää yhteystiedot. 
 
Tiedossa, että Jaska Ihalainen ja Paula Koljonen ovat kuolleet. Poistetaan 
rekisteristä. 

 
4. Sukuside 41 

Mervi ja Anne tekevät lehden painokuntoon. Lehti menee huhtikuussa 
painoon ja siis ilmestyy keväällä 2019. Lehden aiheita: 
 

• Kansikuva kirjasta tai kirjatyöryhmästä 
• Merkkipäivät  

o Jorma Luomalan 80-v haastattelu –Saara 
• Juttu sukujuhlasta 29.7.2018 – kuvia lapsista – Anne 
• Raija Lehtisen juttu – Raijan tytär toimittaa 
• Kuulutko sukuuni – Anne 
• Martti Koljosen vanhat esineet – Jorma ja Pirkkoliisa 
• oikaisut kirjan tietoihin, laitetaan lehteen ja nettisivulle – saatu Ailalta 
• Jaana Ikäheimoselta vanhan viulun tarina – ok 
• kesäkuun konsertti - Anne 
• heinäkuun kesäretki - Mirja 
• Piparijuttu – Pirkkoliisa 
• Asko Argillander – Anne 
• Sukuneuvoston esittely – Anne lähettänyt kysymyksiä, joihin jokainen 

voisi vastata tai miettiä lyhyttä selitystä, mikä sukuneuvostossa olossa 
on mukavaa ja lähettää kuvan kera Merville 

• Lasten nurkka – piirustus tai kirjoitus: pyydetään ideoimaan aiheena: 
mummu, pappa ja suku tai merkittävä tapahtuma 

• Mikko Niskasen näyttely 
 

Seija, Pirkkoliisa ja Mirja toimivat oikolukijoina. 
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5. Annen konsertti 

Lauantaina 15.6. kello 17 Pihtipudas Salissa. Laskutus Sukuyhdistyksen kautta 
ja tuotto Annen määräämään hyväntekeväisyyskohteeseen. Esiintyjät tulevat 
veloituksetta. Kahvituksesta ja soittajien ruokinnasta Anne selvittää parhaan 
mahdollisen toimintatavan. Ilmoitus Sukusiteessä. 
 

6. Kesäretki 2019 
Viitasaarelle, Arvo Kanasen Tuulensuuhun, Järkiniementie 75, 44610 Kärnä,  
heinäkuussa.  

 
7. Sukutietokanta 

Aila Pajunen-Inha jatkaa sukutietokannan ylläpitoa ja hänelle voi toimittaa 
edelleen täydennyksiä ja muutostietoja. Sukutietokannan varmistustiedosto 
säännöllisesti talteen pilvipalveluun. Mervi ja Aila sopivat keskenään sopivasta 
menettelystä. 
 

8. Sukuneuvoston ohjekirjanen 
 

Sukuneuvoston ohjekirjan kehitystyö jää edelleen mietintämyssyyn.  
 

9. Rekisteriselosteet 
 
Rekisteriseloste on vaillinainen. Edelleen työn alla. Pirkkoliisa ja Mervi 
selvittävät lisää. 
 

10. Seuraava kokous 
Seuraava kokous 21.7. kesätapahtuman yhteydessä Viitasaarella. 
 

11. Kokouksen päättäminen  
Kokous päätettiin 16.55.  
 
 

 


