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SUKUNEUVOSTON   KOKOUS   
  

Aika sunnuntai   20.6.2021   kello   15   
  

Paikka Google   Meet   -etäkokous   
  

Paikalla Elina   Argillander   
Seija   Argillander   
Mirja   Arkimaa     
Anne   Aurasmaa,   pj   
Mervi   Kallio,   sihteeri   
Jorma   Luomala,   varapj   
Pirkkoliisa   Närhi   

  
Estyneet Helena   Karvonen   

Keijo   Luomala   
  

1. Kokouksen   avaus   ja   päätösvaltaisuus   
Puheenjohtaja   avasi   kokouksen   klo   15.07   
Todettiin   kokous   päätösvaltaiseksi   

  
2. Ensi   kesän   sukujuhla   

Pihtiputaan   Wanha   Pappila   varattu   kokonaisuudessaan   25.7.2021   
Osallistumismaksu   30   e,   alle   10   v   ilmaiseksi   

  
Kutsu   ollut   Sukuside-lehdessä   43   
Anne   huolehtii   Kotiseudun   sanomat,   Viitasaaren   Seudun   ja   jos   saa   Keskisuomalaisen   ja   Hesarin   
tapahtumia-palstalle   ilmoituksen.   Lisäksi   S-marketin   seinälle   A4   
(Kotiseudun   sanomiin   myös   juttu?)   

  
FB   -   ilmoitus   ja   pyyntö   toimittaa   kokoukselle   tieto,   jos   haluaa   jotain   kokouksessa   käsiteltävän.   

  
Nimilaput   -   Jorma   tarkastaa,   onko   entisiä   pohjia   vielä   jäljellä.   Kirjoitetaan   paikan   päällä   henkilön   
nimi   ja   Anne   toimittaa   hakaneulat   

  
Juhlaan   ilmoittautumisen   vastaanottajana   Elina   

  
Sisältöä:   
Ennen   kokousta   jumalanpalvelus   kello   10   

○ Paula   Närhi   saarnaa   kirkossa   
○ seppeleen   lasku   

  
○ Jorma   vastaanottaa   vieraat   
○ Antti   Maunu   juontajaksi   

Ennen   virallista   kokousta:   
○ Elina   ja   Riikka   sopivat   keskenään   lasten   ohjelmasta   ja   alku/tutustumisleikistä   
○ Sari   Näre   -   juhlapuhe   

Antti,   Sari   ja   Paula   sopivat   ohjelmaosuutensa   yksityiskohdista   keskenään   
Virallinen   kokous   noin   kello   14   

○ Keskustelutilaisuus   Sari   Näre   +   Paula   Närhi   
○ mahdollisesti   näytelmä   /   Elina     
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○ Antti   ja   Janne   Maunu   vastaavat   musiikista,   loppupuolella   myös   tanssimahdollisuus   
  

Ruokailu   (Kustannus   24   e/hlö)   sovittu   Maija   Tervosen   kanssa   (kasviskeitto,   salaatteja,   leipävalikoima   
ja   lisukkeet,   kotikalja,   mehu   ja   vesi,   kahvi,   tee,   pullakranssi   ja   marjapiirakka   -   grillimakkarat   ja   
lisukkeet).     

  
Anne   varannut   Viitasaaren   Lionseilta   5x10   m   teltan,   sen   pystytyksen   ja   poisviennin   hintaan   200   e,   
lisäpöytiä   saa   10   e/kpl   samaan   pakettiin.     

  
Kirpputori/Arpajaiset/Käsityönäyttely     
Vanhoja   esineitä   selityksineen   sukuneuvoston   jäseniltä   -   myös   Koljosen   Martilta   lainaan   esineitä   

  
Pihtiputaan   Rotaryt   järjestää   samaan   aikaan   valokuvanäyttelyn   Pihtiputaan   elämästä.   Selvitettävä,   
pääseekö   sitä   katsomaan   sunnuntaina.   

  
3. Muut   asiat   

Seija   ja   Jorma   jäämässä   pois   sukuneuvostosta   ja   Mervi   sihteerin   tehtävistä.     
  

Jorma   tiedustelee   tilintarkastuksen   tilannetta   Eero   Pulkkiselta   ja   samalla   kysyy,   jos   hän   voi   Pirjon   
kanssa   hankkia   kukkalaitteen   sukuhaudalle.   

  
Pöytästandardien   (aiemmin   käytetty   nimeä   pöytäviiri)   tilanteesta   Mervi   perustaa    oman   dokumentin   
samaan   kansioon   pöytäkirjojen   kanssa   ja   täydennetään   se   yhdessä.   Jorma   tarkistaa,   montako   on   
jäljellä.   

  
Tavataan   järjestelyjen   osalta   sähköpostein,   tarvittaessa   kokoonnutaan   ennen   kokousta.   

  
4. Kokouksen   päätös   

Puheenjohtaja   päätti   kokouksen   kello   16.44   

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bSLU65-5j8VJV0A1lpAcLFje1WejtSI6LyuRTA5XOJo/edit?usp=sharing

