
Tietopaketti   sukuneuvoston   jäsenille   
15.11.2020     

Keski-Suomen   Argillanderit   r.y.     
Y-tunnus   2989896-9   (9.4.1980)     
Kotipaikka   Pihtipudas     

Yhdistyksen   tarkoituksena   on   vaalia   suvun   perinteitä,   edistää   yhteenkuuluvuuden   tunnetta    suvun   
jäsenten   keskuudessa   ja   kunnioittaa   menneiden   sukupolvien   muistoa.     

Yhdistyksen   säännöt     
https://argillanderit.net/keski-suomen-argillanderit-mita-se-on/sukuyhdistyksen-saannot/     

Kotisivu     
www.argillanderit.net     
Sukuseuran   jäsenille   tarkoitettu   aineisto   vain   käyttäjätunnuksella.   Tunnuksen   voi   hakea   su-   

kusivulta   kohdasta    Rekisteröidy .     

Facebook     
Keski-Suomen   Argillanderit   ry     
Tarkoitettu   vain   sukuun   kuuluville.   Liittymisen   hyväksyy   sukutietokannan   ylläpitäjä.     

Jäseneksi     
https://argillanderit.net/liity-jaseneksi/jasenhakemus/     
-   Jäseneksi   haettaessa   suositellaan   nettisivuilla   olevan   lomakkeen   täyttämistä.   Lomakkeen    tiedot   
menevät   suoraan   sukutietokannan   ylläpitäjälle.   Muulla   tavoin   jäseneksi   hakevan    tiedot   lähetetään   
myös   sukutietokannan   ylläpitäjälle .     

-   Tietokannan   ylläpitäjä   tarkastaa   sukuun   kuulumisen   ja   toimittaa   tiedot   jäsenrekisterinhoi   tajalle   
sekä   sihteerille.     
-   Puheenjohtaja   esittelee   uudet   jäsenet   sukuneuvostolle.     
-   Jäsenrekisterin   hoitaja   lähettää   jäsenlaskun   uusille   jäsenille   lehden   kera.     

Jäsenyys     
-   Sukuseuran   varsinaiseksi   jäseneksi   voidaan   hyväksyä   jokainen,   joka   polveutuu   Pihtipu   taalla   
1700-luvulla   eläneestä   korpraali   Israel   Argillanderista   (n.   1713 ‒ 1779).    -   Yhdistyksen   
ulkojäseneksi   voidaan   hyväksyä   sukuun   kuuluvan   aviopuoliso.   -   Yhteystietojen   päivittäminen   
tapahtuu   mieluiten   yhdistyksen   nettisivujen   kautta.   -   Jäsenmaksu   on   vuodesta   2022   alkaen   20   
euroa.   Puolison=ulkojäsenen   jäsenmaksu   10   euroa.     
-   Jäsenten   määrä   oli   6/2021   290   henkilöä.     

Yhdistyksen   tilit,   kirjanpito   ja   nimenkirjoitusoikeus     
-   Yhdistyksen   kirjanpidon   ja   jäsenmaksuseurannan   hoitaa   KS   Taloushallintapalvelu/Kaija   
Saastamoinen   Viitasaarelta   yhdessä   sihteerin   kanssa.     
-   Sukuneuvoston   puheenjohtajalla   ja   sihteerillä   on   tilinkäyttöoikeudet.   -   Yhdistyksen   tili   on   
Keski-Suomen   Osuuspankissa   Viitasaaren   palvelupisteessä.   Tilinumero    on    FI32   5520   0120   



0396   07.     
-   Yhdistyksen   tilit   päätetään   kalenterivuosittain   ja   ne   on   jätettävä   tilintarkastajille   tarkastet   tavaksi   
viimeistään   seuraavan   maaliskuun   kuluessa.   
-   Yhdistyksen   nimen   kirjoittavat   sukuneuvoston   puheenjohtaja,   varapuheenjohtaja   tai   sih   teeri,   
kaksi   yhdessä.     

Verkosto    
Suomen    Sukututkimusseura     

Varsinainen   sukukokous   ja   sukujuhla     
-   Yhdistyksen   varsinainen   kokous   pidetään   sukuneuvoston   kutsusta   vähintään   joka   kolmas   
vuosi.   Perinteisesti   sukujuhla   ja   -kokous   on   järjestetty   heinäkuun   viimeisenä   sunnuntaina.   
Perinne   ei   ole   sitova.   Kokous   ja   juhla   voidaan   pitää   myös   muuna   aikana.   Varsinaisessa   su   
kukokouksessa   käsitellään   yhdistyksen   viralliset   asiat   (kts.   säännöt).     
-   Yhdistyksen   jäsenistö   valitsee   kokouksessa   sukuneuvoston.   Jokainen   sukuseuran   varsinai   nen   
jäsen   on   vaalikelpoinen   sukuneuvostoon   eli   hallitukseen.   Sukuneuvosto   valitsee   kes   kuudestaan   
puheenjohtajan   ja   muut   vastuuhenkilöt.     

Pöytäkirjat,   tilinpäätös   ja   arkisto     
-   Varsinaisen   sukukokouksen   ja   sukuneuvoston   pöytäkirjat   ovat   tilinpäätöksen   liitteinä.   Muiden   
asioiden   yleisarkistoa   säilyttää   Jorma   Luomala.   Myös   puheenjohtajalla   ja   sihtee   rillä   on   seuran   
arkistoa.   Aineistojen   järjestämisestä   ja   toimittamisesta   julkiseen   arkistoon   on    ollut   keskusteluja.     
-   Pöytäkirjat   ja   tilinpäätökset   ovat   sukuseuran   nettisivuilla   kaikkien   seuraan   kuuluvien   näh   
tävissä.     

Sukuneuvosto     
-   Yhdistyksen   sääntöjen   mukaisesti:     

-    sukuneuvostoon   kuuluu   3 ‒ 15   jäsentä.     
-   sukuneuvosto   valitsee   keskuudestaan   puheenjohtajan   ja   varapuheenjohtajan    sekä   

keskuudestaan   tai   ulkopuolelta,   mutta   mikäli   mahdollista   suvun   ja   yhdistyk-    sen   jäsenistä   
sukuneuvoston   sihtee rin,   jäsenrekisterin   pi täjän,   rahastonhoitajan,   ar-    kistonhoitajan,   
esinekokoelman   hoitajan   ja   muut   yhdistykselle   tarpeelliset   toimihen-    kilöt.   Sama   henkilö   voi   
toimia   useammassa   tehtävässä.     

-   sukuneuvosto   voi   myös   valita   työvaliokuntia   tai   vastaavia   eri   tehtäviä   varten.   -   
sukuneuvosto   ja   eri   ryhmät   kokoontuvat   puheenjohtajan   tai   hänen   estyneenä   ol-    lessaan   
varapuheenjohtajan   kutsusta   ja   ovat   päätösvaltaisia,   kun   yli   puolet   jäsenis-    tä   on   paikalla,   
mukaan   lasketaan   läsnä   oleva   puheenjohtaja   tai   varapuheen-    johtaja.     
-   päätökset   tehdään   yksinkertaisella   äänten   enemmistöllä   ja   niistä   pidetään   pää-   
töspöytäkirjaa.     

-   Sukuneuvosto   kokoontuu   sopimuksen   mukaan.   Kokouksia   on   ollut   vähintään   kaksi   kertaa   
vuodessa,   usein   enemmän.   Vuodesta   2020   on   järjestetty   myös   etäkokouksia.   -   Matkakulut   ja   muut   
seuran   toiminnasta   aiheutuneet   kulut   maksetaan   laskua   vastaan   ka   lenterivuosittain.   Oman   auton   
käytöstä   on   tapana   ollut   maksaa   kulukorvausta   0,20   €/km.   -   Kokouspalkkioita   ei   makseta.     
-   Sukuneuvosto   huolehtii   myytävien   sukutuotteiden   suunnittelusta   ja   hankinnasta   sekä   on   
nittelukorteista.   Sukutuotteita   myydään   kotisivun   kautta   sekä   tapahtumien   yhteydessä.     

Onnittelut     
-   Sukuneuvosto   lähettää   onnittelutervehdyksen   seuran   jäsenen   täyttäessä   50,   60,   70,   75,    80,   



85,   90,   95   tai   100   vuotta.   Yli   100-vuotiaita   onnitellaan   joka   vuosi.     
-   Onnittelut   allekirjoittavat   puheenjohtaja   ja   sihteeri.    
-   Sukutietokannan   pitäjä   toimittaa   listan   seuraavan   vuoden   onniteltavista   ja   sukuneuvosto    valitsee   
jäsenistään   henkilön,   joka   hoitaa   postituksen.     

Sukuneuvoston   jäsenet   2018-     

  
  

Rahastonhoitaja:   Mervi   Kallio     
Jäsenrekisterinhoitaja:   Keijo   Luomala     
Sukutietokannan   pitäjä:   Aila   Inha-Pajunen     
Sukukirjan   ja   sukutuotteiden   myynnistä   vastaava:   Mervi   Kallio     
Myyntiä   on   hoitanut   myös:   Jorma   Luomala    
Somevastaavat:   Mervi   Kallio   ja   Aila   Inha-Pajunen     
Nettisivuvastaavat:   puheenjohtaja,   sihteeri,   Pirkkoliisa   Närhi   ja   Mirja   Arkimaa   
Toiminnantarkastaja:   Eero   Pulkkinen     

Sukutuotteiden   postituksen   hoitaa   Satadiens.     
Tilaukset   ja   maksut   ottaa   vastaan   Mervi   Kallio.     

Sukututkimus   ja    Rummunlyöjän   rytmiin    -sukukirja     
-Sukukirja   on   kaksiosainen.   Ensimmäisessä   osassa   on   tekstiosan   lisäksi   henkilöhakemisto.   
Perhetaulut,   joissa   on   noin   20   200   sukuun   kuuluvan   nimet,   ovat   toisessa   osassa.   -   Teksti   ja   
ulkoasu   Anne   Aurasmaa     

-   Perhetaulut   ja   sukututkimus   Aila   Pajunen-Inha     
-   Kirjatyöryhmässä   Annen   ja   Ailan   lisäksi   Saara   Kotamäki,   Seija   Argillander   ja   Mervi   
Kallio.    

   -   Julkaisuvuosi   2018,   painopaikka   Jelgavas   Tipogrāfija   Latviassa.   -   Sukukirjan   hinta   on   112   
euroa   postitse   toimitettuna.   Jormalta   ja   tapahtumien   yhteydessä   kirjan   voi   ostaa   ilman   

Nimi       Puhelin     Sähköposti     Lähiosoite     Postitoimipaikk 
a   

Anne   
Aurasmaa     

PJ     050   5691   343     anne.aurasmaa@gmail.com     Istonpolku   9     44730   Löytänä   

Mirja   Arkimaa      040   0545   818     mirja.arkimaa@aloha.fi     Merilokinkaari   7   A   14     67200   Kokkola   

Mervi   Kallio       040   1566   824     mervi . kallio@argillanderit.net     Kullervonkatu   5   A   15     33100   Tampere   

Elina   
Argillander     

  040   7373   517     elina.anuriikka@gmail.com     Vellamonkatu   8   B   7     40700   
Jyväskylä   

Rauno   
Argillander   

  0400244979     Tiilikaisentie   30   
  

52510   Hietanen   

Sari   Näre     0505055954   sari.nare@helsinki.fi     Helsinki   

Keijo   
Luomala     

  050   386   4801     keijo.luomala@tietovasalli.fi     Apajaniementie   80     57810   
Savonlinna   

Pirkkoliisa   
Närhi     

  040   5236   621     pirkkoliisa.narhi@gmail.com     Pertunpellontie   1   T   73    00740   Helsinki   

Mikael   Eerola     040   5738322   mikael.eerola@gmail.com     Vantaa   



toimituskuluja   hintaan   96   euroa.     
-    Rummunlyöjän   rytmiin:   Korpraali   Israel   Argillanderin   jälkeläisiä    voitti   Suomen   Sukutukimus   
seuran   järjestämän   Vuoden   sukukirja   2018-palkinnon.     
-   Video   palkinnonjakotilaisuudesta    https://www.youtube.com/watch?v=R6cUz814ggo   
Sukuside -lehti     
Sukuside    on   sukuseuran   jäsenille   postitettava,   keväisin   ilmestyvä   julkaisu.   Lehdessä   julkais   taan   
artikkeleita   suvun   jäsenistä   ja   sattumuksista,   sukututkimusuutisia,   muistelmia   ja   haas   tatteluja.   
Julkaisussa   kerrotaan   myös   tapahtumista,   merkkipäivistä   ym.   jäsenille   ajankohtai   sista   asioista.     

Kaikki   sukuneuvoston   jäsenet   pyrkivät   toimittamaan   lehteen   aineistoa.   Sukuneuvoston   jä   senet   
rohkaisevat   kaikkia   suvun   jäseniä   kirjoittamaan   ja   toimittamaan   materiaalia   (valoku   via   yms.)   
sukuseuran   lehteen.     

Vuosina   2018-2021   lehden   päätoimittajana   toimii   seuran   puheenjohtaja   Anne   Aurasmaa.   Lehden   
pitkäaikaisin   päätoimittaja   on   Jorma   Luomala,   joka   teki   lehteä   yli   30   vuotta.    Painopaikka,   
Printek,   Keuruu.     

Nidonta   rajoittaa   sivumäärän   noin   50   sivuun.     

Tapahtumat/retket     
Sukuneuvoston   jäsenet   osallistuvat   erilaisiin   sukutapahtumiin   sukuneuvostossa   päätetyllä   
tavalla.   Näitä   ovat   olleet   mm.   vuosittain   lokakuun   1.   viikonloppuna   järjestettävä    Kuulutko    sukuuni   
Vantaalla,   sekä   sukututkimuspäivä   Pihtiputaalla,   mikä   järjestetään   syyskuun   2.   vii   meisenä   
viikonloppuna.     

Sukuneuvosto   on   järjestänyt   vuosittain   vapaamuotoisia   sukutapaamisia.   Vuotuinen   kesä   retki   on   
ollut   vakiintunut   käytäntö.     

Toiminnasta   ilmoitetaan   Sukuside-lehdessä,   nettisivuilla   ja   Facebook-sivulla.     

Tavoitteena   on   ottaa   huomioon   ja   saada   mukaan   toimintaan   entistä   paremmin   suvun    lapset,   
nuoret   ja   nuoret   aikuiset.     

Rekisteriselosteet     
Sukututkimusrekisteriseloste   sekä   jäsenrekisteriseloste   ovat   osoitteessa   
https://argillanderit.net/     

Muistutus   sukuneuvoston   jäsenille     



Pidetään   tämä   opas   ajantasalla,   jotta   uusien   jäsenten   on   helppo   aloittaa   
kautensa   sukuneuvostossa.   


