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SUKUNEUVOSTON KOKOUS 
 

Aika  sunnuntai 21.7.2019 kello 9.30 
 
Paikka  Tuulensuu, Järkiniementie 75, 44610 Kärnä, Viitasaari 
 
Osallistujat  Seija Argillander 

Mirja Arkimaa  
Mervi Kallio, sihteeri 
Jorma Luomala, varapj – kokouksen puheenjohtaja 

  Keijo Luomala 
Pirkkoliisa Närhi 

  
Poissa  Elina Argillander 

Anne Aurasmaa, pj 
Helena Karvonen 

 
 
1. Kokouksen avaus 

Kokouksen puheenjohtajana toiminut varapuheenjohtaja Jorma Luomala avasi 
kokouksen kello 9.35. 

 
2. Päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
 

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
Todettiin, että edellisen kokouksen pöytäkirja oli jo aiemmin hyväksytty 
Mirjan, Seijan, Pirkkoliisan ja Mervin sähköpostivaihdon kautta, kun tarvittiin 
pankkiasioitten hoitoa varten pöytäkirjan ote.  

 
4. Tapahtumat ja niiden tuotto/tappio 

Anne sairaana, joten ei ole muuta tietoa kesäkuun Lahjana mahdollisuus -
tapahtumasta, kuin tilillä oleva yksi pano. Tämä 226,90e / 1.7. Pohjanmaan 
Lipputoimisto Oy:stä menee Annen määrittelemään kohteeseen ja Anne 
hoitaa itse asian.  
 
Muita tapahtumia ei ole ollut, joten tapahtumatuottoja tai -kuluja ei ole. 

 
5. Tulevat tapahtumat: 

Tuulensuun retki.  
Kokouksen jälkeen olevaan tapahtumaan on ilmoittautunut 25 henkilöä. Mirja 
hoitanut järjestelyt: Jaana Bombin tulee esittelemään veistospuiston, jonka 
jälkeen kahvit ja sitten siirtyminen Kuhalan tilalle. 
 
Pihtiputaalla Sukututkimuspäivä 21.9.2019. Mirja, Jorma ja mahdollisesti 
Pirkkoliisa osallistuvat. Ilmoitetaan Facebookissa ja nettisivulla. 
 
Kuulutko sukuuni Vantaalla Hiekkaharjussa 5.-6.10.2019. Mietittiin, olisiko 
pieni tapaaminen pääkaupunkiseudun Argillandereille samassa yhteydessä, 
mutta luovuttiin ajatuksesta. Tiedotetaan samalla tavalla kuin viimeksi 
Facebookissa ja nettisivulla. Mervi varannut jo paikan.  
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Keskusteltiin vaihtoehdoista ensi kesän retkelle: 
Heinäjoen luontopolku Pihtiputaalla, Vanha Pappila huonon kelin varalle 
Helsingissä Suomenlinna ja tykkisluuppi Diana 
Myös Tampere ja Savonlinna voisivat olla mietinnässä mukana. 

 
6. Yhdistyksen rekisteröintiasia  

Mervi tullut kirjanpitäjän kanssa siihen tulokseen, että muuta rekisteröintiä ei 
tarvitse kuin yhdistystä perustettaessa käytetty yhdistysnetti. Kuitenkin viime 
kesän työkorvausten maksussa tulleen hässäkän takia verottaja tehnyt 
yhdistykselle LY-tunnuksen 2989896-9.  

 
7. Adressien tilanne  

Painetut adressit riittävät tämän vuoden loppuun. Annetaan Annelle valtuudet 
jatkaa suunnittelua ja painattaa ensi vuodeksi uudet adressit. 

 
8. Paidat, pelit ja muut myytävät 

Painatetaan joulupostikortteja lokakuun Kuulutko sukuuni -tapahtumaan ja 
myöhemmin tapahtumissa myytäväksi. Laitetaan nettisivulle korttipohja 
(nettisivuosoite näkyviin), jota ihmiset voivat itse tulostaa. Kysytään, voisiko 
Anne suunnitella ja toteuttaa tämän ja halutessaan myös lautapelin, niin kuin 
edellisessä kokouksessa puhuttiin. Pinssejä on jonkin verran jäljellä.  

 
9. Jäsentilanne 

Nyt rekisterissä 313 jäsentä. 
Uudet jäsenet alkuvuonna 2019: 
Tamminen Nina Crista Johanna, Espoo 
Heinonen Juha, Viitasaari 
Matikainen Laura Inka Johanna, Antwerpen, Belgia 
Varis Jari Mikael, Salo 
Perkkiö Raita Tuulikki, Kärnä 
Niskanen Teijo Olavi, Laukaa 
Mönkkönen Aire Sisko, Kerimäki 
Buresund Riitta, Stockholm, Sverige 

 
10. Sukuneuvoston ohjekirjanen  

Mirjalla ollut kiire, alkaa työstää ohjetta kunhan tilanne rauhoittuu. 
 

11. Nettisivulla olevan rekisteriseloste  
Myös rekisteriseloste on edelleen kehitysvaiheessa. Pirkkoliisa laittanut 
viestejä asiasta, mutta kukaan ei ehtinyt lukea, joten asia jää Pirkkoliisan ja 
Mervin hoitoon. 

 
12. Muut asia 

Sukusiteen lasten nurkkaan ei ole tullut mitään pyynnöstä huolimatta. 
 
Mervi unohtanut verottajalle tehdä alkuvuonna vuosi-ilmoituksen ja saanut 
selvittää tästä syntynyttä sotkua useaan otteeseen. Siinä yhteydessä verottaja 
todennut tarpeelliseksi luoda yhdistykselle LY-tunnuksen, joka jo kohdassa 6 
mainittiin. Jatkossa kirjanpitäjän töihin lisättävä veroilmoituksen tekeminen. 
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Pöytästandaardi annettiin kokouksessa Keijo Luomalalle. Lähellä olevaa 60-
vuotispäivää muistettiin myös kukkasin. Jorma hankkii laatan standardin 
jalustaan. 
 
Keskustelimme edellisessä kokouksessa pöytästandaarien luovuttamisesta 
mm. sukuneuvoston jäsenille sukujuhlassa 2021. Myös entisille 
sukuneuvoston jäsenille, jotka eivät ole sitä vielä saaneet. Lisäksi Pirkkoliisa 
ehdottaa pöytästandaaria Eero Pulkkiselle, joka on pitkään toiminut tilin- / 
toiminnantarkastajana. 
 
Edellisen kesätapahtuman yhteydessä annettiin Anne Arkimaalle isännänviiri. 
 
Kuhalan emännälle ja isännälle päätettiin antaa sukukirja kiitoslahjaksi. Jorma 
toimittaa sen perille. 
 
Jorma Niskaselle päätettiin myös toimittaa kirja elokuussa olevan 
merkkipäivän yhteydessä.  
 
Aiempia lahjoituksia: isännäviiri Aila Pajuselle, 90-luvulla on annettu 
standaardi ainakin Seija Argillanderille, Raija Lehtiselle ja Jorma Luomalalle. 
 
Pirkkoliisa ehdotti, että seuraavassa kesäkokouksessa muistetaan 
vakiomuusikoita pöytädtandardein. 
 
Seuraava kokous pidetään sähköisenä marraskuussa. Mervi laittaa siihen 
kutsun marraskuun alussa. Silloin mietitään lehden sisältöä ja seuraavaa 
kesäretkeä. Kesätapahtuman yhteydessä sitten myös neuvoston kokous. 
 

13. Kokouksen päätös 
Jorma Luomala päätti kokouksen kello 11.15 


