
KESKI-SUOMEN ARGILLANDERIT RY 

Sukuneuvosto 

TOIMINTAKERTOMUS VUOSILTA 1995-1998 

Keski-Su-0men Argillanderit- sukuyhdistyksen edellinen 
sukukokous pidettiin 30.7.1995 Saarijärvellä Hotelli 
Mennink-äisessä. Kokoukseen osallistui noin 100 suvun jäsentä. 
Kokouksen avasi sukuyhdistyksen puheenjohtaja Kyösti 
Saloj-ärvi. K-Ole-ouksen puheenjohtajaksi valittiin Seppo Luomala 
ja sihteeriksi Seija Argillander. Sukuyhdistyksen 
tilintarkastajiksi sellf-aavaUe toi-mintakaudelle v-alittiin Antt-i 
Kumpulainen ja Matti Liuska, varalle Seppo Argillander ja Ahti 
Kumpulainen. 

Jäsenmaksut 

Sukuyhdistyksen jäsenmaksuksi kokous päätti 
varsinaisilta jäseniltä 50 mk!VttOSi ja 
omaisjäseniltä 25mk/vuosi. 

Sukuneuvostoon valittiin Eino Argillander, Seija Argillander, Pekka Arkilahti, Arvo 
Arkimaa, Seppo Arkivuo, Raija Lehtinen, Jorma Luomala, Keijo Luomafa, Leena 
Luttinen, Mirja Piispanen, Anu Pulkkinen ja Kyösti Salojärvi. 
Järjestäytymi-skokouksessaan sukuneuvoston puheenjohtajaksi valittiin Kyösti 
Salojärvi, varapuheenjohtajaksi Jorma Luomala ja sihteeriksi Seija Argillander, 
rahastonhoitajak-si Pekka Arkilaht-i ja r-eki-sterinpitäjäksi Keijo Luomafa. 
Sukuneuvosto on kokoontunut yhteensä kahdeksan kertaa eri puolilla Suomea jonkun 
neuvoston jäsenen t-oimiessa vastuuhenkilönä. 

SUKUNEUVOSTON TOIMINTA 

1. Suk-ukirja

Sukukirjan jatko-osan tekemiseen etsittiin sopivaa tietokoneohjelmaa ja useiden 
vertailujen jälkeen päädyttiin "sukujutut"-ohjelman hankkimiseefl. Ohjelmaan-on 
syötetty olemassaolevia jäsentietoja ja samalla on todettu lisätietojen hankkimisen 
taq,eellisuus. Sukukirjatyöryhmän va-stuuhenkilönä-on t6iminut Keijo L-uomala-. 



2. Seuraava sukukokous

Kokouspaikan selvittäminen ja sinne ohjelman saaminen on työllistänyt neuvostoa 
lähes joka kokouksessa. Useiden vaihtoehtojen ja jäsenkyselyn jälkeen 
kokouspaikaksi varmistui lopulta Keski-Suomen opisto Suolahdessa. Ajankohdaksi 
päätettiin 11-12. heinäkuuta 1998. 

2. Sukuyhdistyksen omat tuotteet

Sukuyhdistyksen omia erilaisia tuotteita kuten paitoja, viirejä, tarroja ja kirjepaperia 
on ollut suvun jäsenille myynnissä. Tavaroiden varastoinnista ja myynnistä on 
vastannut Mirja Piispanen. 

3. Sukuside-lehti

Sukuside-lehti on ilmestynyt vuosittain. Aineiston keräämisestä lehteen ovat 
vastanneet sukuneuvoston kaikki jäsenet. Varsinaiseen painoasuun kaikki tähän 
mennessä ilmestyneet 20 numeroa on toimittanut Jorma Luomala. 

4. Sukutietojen arkistointi.

Tietojen arkistoinnista sukuneuvosto päätti, että Keijo Luomalalle toimitetaan 
henkilötiedot, Eino Argillander tallentaa sukukertomuksia ja sihteerille toimitetaan 
tieto muusta arkistoitavaksi halutusta materiaalista, jonka sihteeri kokoaa luetteloksi. 
Tiedon keräämiseen ja luettelon aikaansaamiseksi tarvitsevien käyttöön toivoisi 
kaikkien suvun jäsenten osallistuvan. 

5. Sukuyhdistyksen tervehdykset

Yhdistyksen hyväksi tai muuten ansioituneita suvun jäseniä on muistettu erilaisin 
tervehdyksin heidän merkkipäivinään. 

Vantaalla 02.07.1998 
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