
Keski-Suomen Argillanderit 

EDELLINEN SUKUKOKOUS 

TOIMINTAKERTOMUS 

vuosilta 1998-2001 

Edellinen sukukokous pidettiin Suolahdessa Keski-Suomen Opistolla 12.7.1998. 
Sukukokouksessa oli mukana noin 100 henkilöä. Kokouksen avasi puheenjohtaja Kyösti 
Salojärvi. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Aurasmaa ja sihteeriksi Seija 
Argillander. Tilintarkastajiksi seuraavalle kaudelle valittiin Antti Kumpulainen ja Matti 
Liuska, varatilintarkastajiksi Seppo Argillander ja Ahti Kumpulainen. 

Jäsenmaksut 
Edellisessä sukukokouksessa päätettiin jäsenmaksuksi 50 markkaa 
varsinaisilta jäseniltä ja 25 markkaa omaisjäseniltä. Jäsenmaksu on peritty 
vuosittain. 

Sukuneuvosto 
Sukuneuvostoon valittiin entisinä jäseninä Kyösti Salojärvi, Eino Argillander, 
Jorma Luomala, Keijo Luomala, Seija Argillander, Leena Luttinen, Seppo 
Arkivuo, Arvo Arkimaa ja Mirja Piispanen. Uusina jäseninä valittiin Rauno 
Argillander, Toivo Arnberg, Outi Aurasmaa ja Päivi Luomala. 
Järjestäytymiskokouksessaan sukuneuvosto valitsi puheenjohtajaksi MirJa 
Piispasen ja varapuheenjohtajaksi Jorma Luomalan. Sihteeriksi yhdeksi 
vuodeksi valittiin Seija Argillander. Myöhemmin sukuneuvosto valitsi 
sihteeriksi Päivi Luomalan. Rahastonhoitajaksi valittiin edelleen Pekka 
Arkilahti. Keijo Luomala valittiin ylläpitämään sukurekisteriä ja Päivi 
Luomala hoitamaan sukutuotekokoelmaa. 
Sukuneuvosto on kokoontunut kolmen vuoden aikana yhteensä yhdeksän 
kertaa. Kokoukset on pidetty eri puolilla Suomea jonkun sukuneuvoston 
Jasenen toimiessa vastuuhenkilönä. Yksi kokous pidettiin laivassa 
sukuneuvoston ja työryhmien edustajien yhteisellä Tallinnan matkalla. 

SUKUNEUVOSTON TOIMINTA 

Sukuneuvosto laati toimintasuunnitelman seuraavalle kolmen vuoden toimintakaudelle. 
Toimintasuunnitelmaan sisällytettiin seuraavan sukukokouksen järjestämisasiat, 
Sukukirjan valmistumisen edistäminen, Sukuside-lehden toimittaminen, sukutuotteiden 
kehittäminen ja myynti, suvun jäsenten muistaminen erilaisten merkkipäivien nimissä, 

jäsenten aktivoiminen sekä sukuseuran kotisivujen saaminen Internettiin. 

1. Sukukirja ja jäsenrekisteri
Sukuneuvosto valitsi työryhmän viemään Sukukirjan valmistumista 
eteenpäin. Työryhmään ovat kuuluneet Toivo Arnberg, Seija Argillander, 
Keijo Luomala, Raija Lehtinen ja Hilkka Arkimaa. Työryhmän jäseniä kävi 
tutustumassa Heurekassa pidettyihin Sukutietopäiviin ja osallistui siellä 
myös luennoille. Työryhmä on kokoontunut satunnaisesti ja eri 
kokoonpanoilla ja pitänyt yhteyttä lähinnä sähköpostitse. 
Sukuneuvostossa pitkään jatkuneiden keskustelujen pohjalta sukuneuvosto 
päätti kokouksessaan 22.7.2000, että pyritään tekemään sukukirjanen 
sukuhaaroittain niistä korpraali Israel Argillanderista polveutuvista 



sukuhaaroista, joista tietoa löytyy. Sukukirjasten tiedot voidaan niin halutessa myöhemmin yhdistää yhdeksi Sukukirjaksi. Sukuneuvoston jäsenistä valittiin vastuuhenkilöitä kokoamaan tietoja. Toivo Arnberg on koonnut Kaisa Argillanderista polveutuvasta sukuhaarasta "Keitelepohjan Arnbergit" - nimisen sukukirjasen, joka valmistui myyntiin vuoden 2001 sukukokoukseen. Luonnoksia muistakin sukuhaaroista valmistui sukukokoukseen mennessä. Keijo Luomala on toiminut suvun jäsenten rekisterin ylläpitäjänä. Sukutietoja keränneillä henkilöillä on ollut käytössään "Sukujutut" -niminen tietokoneohjelma. 
2. Seuraavan sukukokouksen järjestäminenSukuneuvosto päätti 5.11.1999 kokouksessaan sukukokouksen pitopaikaksi Luomalan tilan Pihtiputaalla ja 22.7.2000 kokouksessa päätettiin sukukokouksen ajankohdaksi 29.7.2001. Sukukokouksen ohjelma- ja järjestelyasioita on käsitelty kaikissa kokouksissa. 
3. Sukuside -lehtiSukuside -jäsenlehti on ilmestynyt vuosittain. Vuoteen 2001 mennessä on ilmestynyt yhteensä 23 lehteä. Jorma Luomala on toiminut lehdestä vastaavana henkilönä ja päätoimittajana. Sukuneuvosto on käynyt keskusteluja lehden nimen muuttamisesta. 
4. Sukuyhdistyksen tuotteet •·Päivi Luomala on toiminut sukutuotteiden hoitajana, joka on huolehtin'ut varastoinnista ja myynnistä. Varastossa on ollut myynnissä paitoja, kortteja, kirjepapereita, kirjekuoria, tarroja sekä pöytäviirejä. Sukuneuvosto on päättänyt hankkia uusiksi tuotteiksi sukuvaakunalla varustettuja lehtikoteloita sekä mallikappaleen sukuviiristä, jota voidaan tilata tarpeen mukaan. 
5. RetkitoimikuntaSukuneuvosto valitsi kauden alussa retkitoimikunnan, johon ovat kuuluneet Päivi Luomala, Rauno Argillander ja Mirja Piispanen. Retkitoimikunnan tarkoituksena on ollut suunnitella ja toteuttaa retkiä tai tapaamisia kolmen vuoden välein pidettävän sukukokouksen lisäksi suvun jäsenten aktivoimiseksi. Kauden aikana kokoonnuttiin Pihtiputaalla Luomalan tilalla Piikojen pidot -tapahtuman yhteydessä ja toteutettiin sukuneuvoston ja työryhmien jäsenistä koostunut Tallinnan matka. 
6. Suvun jäsenten muistaminen sukuseuran nimissäSukuside -lehdessä on pyydetty jäseniä ilmoittamaan sukuneuvoston jäsenille henkilöistä, joita toivotaan muistettavan sukuseuran nimissä. Sukuneuvosto on toiminut tämän mukaisesti. 
7. Sukuseuran kotisivujen saaminen InternettiinSukuside -lehdessä peräänkuulutettiin suvun jäsenistä henkilöitä, jotka olisivat kiinnostuneita tekemään sukuseuran kotisivut. Asiasta kiinnostuneita henkilöitä ei ole ilmoittautunut ja kotisivuja ei ole vielä tehty. 
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