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Y-tunnus 2989896-9 (9.4.1980)
Kotipaikka Pihtipudas

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

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

Kotisivu
www.argillanderit.net
Sukuseuran jäsenille tarkoitettu aineisto vain käyttäjätunnuksella. Tunnuk-
sen voi hakea sukusivulta kohdasta Rekisteröidy.

Facebook
Keski-Suomen Argillanderit ry
Käsitellään suvun asioita, uutisoidaan sukuun ja sukulaisiin liittyvistä tapah-
tumista.

Ryhmä on suljettu. Tarkoitettu sukuun kuuluville, sukuseuraan ei kuiten-
kaan ole välttämätöntä kuulua. Liittymisen hyväksyy sukutietokannan yl-
läpitäjä.

Jäseneksi
https://argillanderit.net/liity-jaseneksi/jasenhakemus/ 
● Jäseneksi haettaessa suositellaan nettisivuilla olevan lomakkeen täyttä- 
   mistä. Lomakkeen tiedot menevät suoraan sukutietokannan yllä- 
   pitäjälle. Jäseneksi voi hakea myös ilmoittamalla siitä sukuneuvos- 
   tolle. Jäseneksi hakevan tiedot lähetetään aina  sukutietokannan  
   ylläpitäjälle.
● Tietokannan ylläpitäjä tarkastaa sukuun kuulumisen ja toimittaa tiedot  
   jäsenrekisterin ylläpitäjälle sekä sihteerille.
● Puheenjohtaja esittelee uudet jäsenet sukuneuvostolle.
● Jäsenrekisterin hoitaja lähettää jäsenlaskun uusille jäsenille lehden kera. 

Jäsenyys
● Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen, joka pol- 
   veutuu Pihtiputaalla 1700-luvulla eläneestä korpraali Israel Argil- 
   landerista (n. 1713‒1779). 
● Yhdistyksen ulkojäseneksi voidaan hyväksyä sukuun kuuluvan aviopuoliso.

Tietopaketti sukuneuvoston jäsenille

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

15.11.2020



● Yhteystietojen päivittäminen tapahtuu mieluiten yhdistyksen nettisivujen  
   kautta.
● Jäsenmaksu on 15 euroa. Puolison jäsenmaksu 5 euroa.
● Jäsenten määrä oli 7/2019 313 henkilöä.

Yhdistyksen tilit, kirjanpito ja nimenkirjoitusoikeus 
● Yhdistyksen kirjanpidon ja jäsenmaksuseurannan hoitaa KS Taloushallin- 
   tapalvelu/Kaija Saastamoinen Viitasaarelta yhdessä sihteerin  
   kanssa.
● Sukuneuvoston puheenjohtajalla ja sihteerillä on tilinkäyttöoikeudet.
● Yhdistyksen tili on Keski-Suomen Osuuspankissa Viitasaaren palvelupis- 
   teessä. Tilinumero on FI32 5520 0120 0396 07.
● Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on jätettävä tilintar- 
   kastajille tarkastettavaksi viimeistään seuraavan maaliskuun kuluessa.
● Yhdistyksen nimen kirjoittavat sukuneuvoston puheenjohtaja, varapu- 
   heenjohtaja tai sihteeri, kaksi yhdessä.

Verkostoituminen
Sukuneuvoston päätöksellä seura voi liittyä sukututkimusta edistäviin yh-
distyksiin kuten Suomen Sukututkimusseuraan tai hankkia tietokoneohjel-
mia ja maksullisia arkistojen käyttöoikeuksia sekä osallistua sukututkimus-
tapahtumiin.

Varsinainen sukukokous ja sukujuhla
● Yhdistyksen varsinainen kokous pidetään sukuneuvoston kutsusta vä- 
   hintään joka kolmas vuosi. Perinteisesti sukujuhla ja -kokous on jär- 
   jestetty heinäkuun viimeisenä sunnuntaina. Perinne ei ole sitova.  
   Kokous ja juhla voidaan pitää myös muuna aikana. Varsinaises-
   sa sukukokouksessa käsitellään yhdistyksen viralliset asiat (kts.  
   säännöt).
● Yhdistyksen jäsenistö valitsee kokouksessa sukuneuvoston. Jokainen  
   sukuseuran varsinainen jäsen on vaalikelpoinen sukuneuvostoon  
   eli hallitukseen. Sukuneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjoh- 
   tajan ja muut vastuuhenkilöt.

Pöytäkirjat, tilinpäätös ja arkisto
● Varsinaisen sukukokouksen ja sukuneuvoston pöytäkirjat ovat tilinpää- 
   töksen liitteinä.
● Muiden asioiden yleisarkistoa säilyttää Jorma Luomala. Myös puheen- 
   johtajalla ja sihteerillä on seuran arkistoa. Aineistojen järjestämises- 
   tä ja toimittamisesta julkiseen arkistoon on ollut keskusteluja.
● Pöytäkirjat ja tilinpäätökset ovat sukuseuran nettisivuilla kaikkien seu- 
     raan kuuluvien nähtävissä.

Sukuneuvosto
● Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti:
   ○ sukuneuvostoon kuuluu 3‒15 jäsentä. 
   ○ sukuneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja vara- 
  puheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta, mutta  
  mikäli mahdollista suvun ja yhdistyksen jäsenistä sukuneuvos- 
  ton sihteerin, jäsenrekisterin pitäjän, rahastonhoitajan, ar- 



  kistonhoitajan, esinekokoelman hoitajan ja muut yhdistykselle  
  tarpeelliset toimihenkilöt. Sama henkilö voi toimia useam 
  massa tehtävässä.
   ○ sukuneuvosto voi myös valita työvaliokuntia tai vastaavia eri  
  tehtäviä varten.
   ○ sukuneuvosto ja eri ryhmät kokoontuvat puheenjohtajan tai  
  hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja  
  ovat päätösvaltaisia, kun yli puolet jäsenistä on paikalla, mu- 
  kaan lasketaan läsnä oleva puheenjohtaja tai varapuheen-
    johtaja. 
   ○ päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä ja niis- 
  tä pidetään päätöspöytäkirjaa.
● Sukuneuvosto kokoontuu sopimuksen mukaan. Kokouksia on ollut vä- 
   hintään kaksi kertaa vuodessa, usein enemmän. Vuodesta 2020  
   on järjestetty myös etäkokouksia.
● Matkakulut ja muut seuran toiminnasta aiheutuneet kulut maksetaan  
   laskua vastaan kalenterivuosittain. Oman auton käytöstä on ta- 
   pana ollut maksaa kulukorvausta 0,20 €/km.
● Kokouspalkkioiden maksaminen ei ole ollut tapana.
● Sukuneuvosto huolehtii myytävien sukutuotteiden suunnittelusta ja han- 
   kinnasta sekä onnittelukorteista. Sukutuotteita myydään kotisivun  
   kautta sekä tapahtumien yhteydessä.

Onnittelut
● Sukuneuvosto lähettää onnittelutervehdyksen seuran jäsenen täyt- 
   täessä 50, 60, 70, 75, 80, 85, 90, 95 tai 100 vuotta. Yli 100-vuo-  
   tiaita onnitellaan joka vuosi. 
● Onnittelut allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri.
● Sukutietokannan pitäjä toimittaa listan seuraavan vuoden onniteltavis- 
   ta ja sukuneuvosto valitsee jäsenistään henkilön, joka hoitaa pos- 
   tituksen.

Sukuneuvoston nykyiset jäsenet ja toimihenkilöt  
Anne Aurasmaa, pj    anne.aurasmaa@gmail.com 
        
Jorma Luomala, vpj    jorma.luomala@gmail.com
   
Mervi Kallio, sihteeri  mervi.kallio@argillanderit.net 
      
Elina Argillander   elina.anuriikka@gmail.com 
   
Seija Argillander     argillanderseija@gmail.com 
        
Mirja Arkimaa      mirja.arkimaa@aloha.fi 
      
Helena Karvonen  karvonen.helena@gmail.com 
           
Keijo Luomala     keijo.luomala@tietovasalli.fi 
            
Pirkkoliisa Närhi      pirkkoliisa.narhi@gmail.com 
            



● Rahastonhoitaja Mervi Kallio
● Jäsenrekisterinhoitaja Keijo Luomala
● Sukutietokannan ylläpitäjä 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
● Sukusiteen päätoimittaja ja taittaja Anne Aurasmaa, toimittajana lisäksi  
   Mervi Kallio
● Onnitteluiden postitukset Keijo Luomala
● Sukutuotteiden postitukset Satadiens ky. 
● Tilausten ja maksujen vastaanotto Mervi Kallio.

Sukututkimus ja Rummunlyöjän rytmiin -sukukirja
● Sukukirja on kaksiosainen. Ensimmäisessä osassa on tekstiosan lisäksi  
   henkilöhakemisto. Perhetaulut, joissa on noin 20 200 sukuun kuulu- 
   van 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 € postitse toimitettuna. Jormalta ja tapah-
   tumien yhteydessä kirjan voi ostaa ilman toimituskuluja hintaan 96 €.
● Rummunlyöjän rytmiin: Korpraali Israel Argillanderin jälkeläisiä voit-
   ti Suomen Sukutukimusseuran järjestämän Vuoden sukukirja   
   2018-palkinnon.
● Video palkinnonjakotilaisuudesta www.youtube.com/watch?v=R6cUz814ggo

Sukuside-lehti
Sukuside on sukuseuran jäsenille postitettava, keväisin ilmestyvä julkaisu. 
Lehdessä julkaistaan artikkeleita suvun jäsenistä ja sattumuksista, sukutut-
kimusuutisia, muistelmia ja haastatteluja. Julkaisussa kerrotaan myös ta-
pahtumista, merkkipäivistä ym. jäsenille ajankohtaisista asioista. 

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

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 sukuneu-
vostossa päätetyllä tavalla. Näitä ovat olleet mm. vuosittain lokakuun 1. 
viikonloppuna järjestettävä Kuulutko sukuuni Vantaalla, sekä sukututki-



muspäivä Pihtiputaalla, mikä järjestetään syyskuun 2. viimeisenä viikon-
loppuna.

Sukuneuvosto on järjestänyt vuosittain vapaamuotoisia sukutapaamisia. 
Vuotuinen kesäretki on ollut vakiintunut käytäntö. 

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

Tavoitteena on ottaa huomioon ja saada mukaan toimintaan entistä pa-
remmin 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 aloitaa kautensa sukuneuvostossa.


