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Säännöt
Nimi, kotipaikka ja kieli
1§
Yhdistyksen nimi on Suomalaisten Sukuseura, joista näistä säännöissä käytetään nimitystä sukuseura.
Sukuseuran kotipaikka on Leppävirran kunta ja toimialueena koko maa. Sukuseuran kieli on suomi.

Tarkoitus
2§

Sukuseuran tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana
 selvittää suvun vaiheita ja historiaa,
 vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa.
Tarkoituksensa edistämiseksi
 järjestää kokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita toimintaansa liittyviä juhlia yms. tilaisuuksia,
 selvittää ja auttaa suvun jäseniä selvittämään suvun vaiheita sekä saattaa tutkimustulokset
jäsentensä tietoon,
 kerää ja arkistoi sukua koskevaa tietoutta,
 pitää luetteloa suvun jäsenistä,
 harjoittaa sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisu‐, kustannus‐ sekä opintotoimintaa.
Sukuseura voi saavuttaa nimiinsä oikeuksia, tehdä sitoumuksia sekä kantaa ja vastata, ottaa vastaan
testamentattua tai lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja, harjoittaa ravintola‐, kahvila‐ tai kios‐
kitoimintaa varojensa kartuttamiseksi, toimeenpanna huveja, arpajaisia ja rahankeräyksiä, omistaa
toimintaansa varten tarpeellista omaisuutta. Tarvittaessa sukuseura hankkii toimintaansa varten asi‐
anomaiset luvat.

Jäsenet
3§

Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai
äidin puolelta on sukuun kuuluva tai joka avioliiton kautta on siihen liittynyt ja joka hyväksyy sukuseu‐
ran tarkoitusperät ja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä.
Sukuseuran varsinaisen jäsenen alle 18‐vuotiaat lapset voivat liittyä sukuseuraan nuorisojäseninä.
Sukuseuran kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä sukuun kuulumaton henkilö, joka hyväksyy sukuseu‐
ran tarkoitusperät ja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä. Mikäli myöhemmin selviää, että annatus‐
jäseneksi on hyväksytty sukuun kuuluva, voidaan hänet hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi.

4§

Sukuseuran jäseneksi pyrkivän on ilmoittauduttava sen hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottami‐
sesta.

5§

Jäsen, joka haluaa erota sukuseurasta, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen sukuseuran hallitukselle tai
sen puheenjohtajalle, taikka ilmoittakoon siitä sukuseuran kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi.
Vapautus sukuseuran jäsenyydestä alkaa sen kalenterivuoden päätyttyä, jona eroamisilmoitus teh‐
dään.
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Milloin jäsen on toiminnallaan huomattavasti vahingoittanut sukuseuraa, tai kolme kertaa muistutuk‐
sista huolimatta laiminlyönyt jäsenmaksun suorittamisen, voidaan hänet hallituksen päätöksellä erot‐
taa sukuseurasta. Erotetulla jäsenellä on oikeus valittaa päätöksestä sukuseuran seuraavaan kokouk‐
seen, jättämällä 30 vuorokauden kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan, kirjallisen valituksen
hallitukselle.

Jäsenmaksut
6§
Sukuseuran varsinaisen ja kannatusjäsenen tulee suorittaa varsinaisen sukukokouksen vuosittain vah‐
vistama jäsenmaksu, joka voi olla varsinaiselle ja kannatusjäsenelle eri suuruinen.
Kunnia‐ ja nuorisojäsenet ovat vapaat jäsenmaksusta.
Sukuseuran hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai muun syyn
aiheuttaman maksukyvyn heikentymisen perusteella.

Sukuseuran toimielimet
7§
Sukuseuran toimielimet ovat sukukokous ja hallitus.

Päätäntävallan käyttö
8§
Päätösvalta sukuseurassa on sukukokouksella. Sukukokoukset ovat joko varsinaisia tai ylimääräisiä.
Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää sukuseuran hallitus. Varsinainen sukukokous pidetään
vuosittain huhti‐syyskuussa.
Varsinaisessa sukukokouksessa käsitellään
1. toimintakertomus edelliseltä toimikaudelta
2. tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto edellisen vuoden tileistä ja talouden hoidosta
3. ylijäämän käyttäminen tai mahdollisen tappion peittäminen
4. tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivel‐
vollisille
5. päätetään seuraavan kalenterivuoden jäsenmaksun suuruus varsinaiselle ja kannatusjäse‐
nelle
6. päätetään hallituksen ja tilintarkastajien palkkioista
7. vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
8. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä 12 pykälän mukaisesti ja valitaan hallituksen
jäsenet erovuoroisten tilalle
9. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa
10. päätetään muista kokouksessa mainituista hallituksen esittämistä tai äänioikeutettujen jäsen‐
ten vireille panemista asioista.
Sukukokous päättää sukuseuran kuulumisesta sellaisiin järjestöihin tai elimiin, joista aiheutuu huomat‐
tavia taloudellisia tai muita velvoitteita.
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Sukukokouksen kutsuu koolle hallitus. Kutsu varsinaiseen sukukokoukseen on hallituksen toimitettava
sukuseuran jäsenille kirjallisesti tai sanomalehdissä vähintään neljä (4) viikkoa ennen kokousta.
Esityksiä sukukokoukselle ovat oikeutettuja tekemään hallitus ja äänioikeutetut jäsenet. Asia, jonka
äänioikeutettu jäsen haluaa käsiteltäväksi varsinaisessa sukukokouksessa, on esitettävä kirjallisesti
hallitukselle viimeistään kokousta edeltävän helmikuun loppuun mennessä.

10 §

Ylimääräinen sukukokous pidetään, milloin sukukokous niin päättää tai hallitus katsoo sen tarpeel‐
liseksi taikka milloin vähintään yksi kymmenesosa (1/10) sukuseuran äänioikeutetuista jäsenistä mää‐
rätyn asian käsittelemistä varten sitä kirjallisesti hallitukselta pyytää.
Ylimääräinen sukukokous on pidettävä kahden (2) kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.
Ylimääräisessä kokouksessa voidaan päättää ainoastaan kokouskutsussa mainituista asioista.
Kutsu ylimääräiseen sukukokoukseen on toimitettava sukuseuran jäsenille heti, kun päätös koollekut‐
sumisesta on tehty, ja kutsu on toimitettava kirjallisesti tai todistettavasti telekopiona vähintään kaksi
(2) viikkoa ennen kokousta.

Sukukokouksen toiminnasta
11 §
Sukukokouksessa puhetta johtaa sille valittu puheenjohtaja. Sukukokouksessa on jokaisella sukuseu‐
ran läsnäolevalla varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Varsinainen jäsen, joka ei ole maksanut edellisen
vuoden jäsenmaksu, ei saa käyttää äänioikeutta. Nuorisojäsenellä ei ole äänioikeutta, Sukuseuran kun‐
niajäsenellä on sukukokouksessa puhevalta, mutta varsinainen jäsen kunniajäseneksi valittunakaan ei
menetä äänioikeuttaan. Kannatusjäsenellä, joka on maksanut jäsenmaksunsa, on sukukokouksessa
läsnäolo‐oikeus, mutta ei äänioikeutta.
Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, Äänten mennessä tasan voittaa se esitys,
jota puheenjohtaja on äänestänyt, paitsi vaaleissa ja suljetussa lippuäänestyksessä arpa. Äänestys su‐
kukokouksessa on avoin. Jos vähintään kaksi (2) kokouksen äänivaltaista jäsentä pyytää suljettua lip‐
puäänestystä, on sellainen toimitettava.

Hallitus
12 §

Hallitukseen kuuluu vähintään kuusi (6) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä. Jos jäseniä on kuusi, heistä
on erovuorossa vuosittain kaksi. Jos jäseniä on enemmän, heistä on erovuorossa kahtena ensimmäi‐
senä vuotena kolme ja kolmantena loput. Kahden ensimmäisen vuoden aikana erovuorolaiset määrä‐
tään arvalla. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen.
Hallituksen jäsenten toimikausi on henkilövalinnat tekevän varsinaisten sukukokousten välinen kol‐
men vuoden aika.
Hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan myös sukuseuran esimieheksi ja varapuheenjohtajaa vara‐
esimieheksi.
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Hallituksen toiminnasta
13 §
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsumana
tarpeen vaatiessa sekä milloin vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä ilmoittamaansa asiaa varten
sen kirjallisesti vaatii.

14 §

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi läsnä on vähintään
 kaksi muuta jäsentä, jos hallituksen jäsenmäärä on kuusi, tai
 kolme muuta jäsentä, jos hallituksen jäsenmäärä on kuutta suurempi.
Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä.
Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt, paitsi vaaleissa ja sulje‐
tussa lippuäänestyksessä, jossa arpa ratkaisee.
Kokouksessa tehdyistä päätöksistä on laadittava pöytäkirja, joka on kokouksen puheenjohtajan sekä
pöytäkirjanpitäjän allekirjoitettava ja hallituksen hyväksyttävä.

Hallituksen tehtävät
15 §
Hallituksen tulee huolellisesti hoitaa sukuseuran asioita ja johtaa sen toimintaa yhdistyslain ja suku‐
seuran sääntöjen mukaisesti.
Hallituksen tehtävän on muun muassa:
1. edustaa sukuseuraa
2. päättää sukuseuran jäseneksi ottamiseksi ja erottamiseksi, sekä pitää luetteloa jäsenistä
3. valita keskuudestaan puheenjohtaja sekä sihteeri
4. valita ja erottaa rahastonhoitaja ja muut mahdolliset toimihenkilöt ja määrätä heidän tehtä‐
vänsä
5. hallitus saa nimittää avukseen erilaisia tehtäviä varten ja niitä kehittämään toimikunta, joihin
jäsenet voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta, toimikuntien tehtävät ja kokoonpanon
hallitus aina vahvistaa nimityksen yhteydessä
6. päättää talousarvion puitteissa valitsemiensa henkilöiden ja toimielinten palkkiot
7. kutsua koolle sukukokoukset ja valmistella niille esitettävät asiat
8. panna täytäntöön sukukokouksen päätökset
9. hoitaa sukuseuran varjoja, muuta omaisuutta ja sääntöjen edellyttämiä taloudellisia si‐
toumuksia sekä huolehtia kirjanpidosta ja tilinpäätösten valmistamisesta sekä talousarvion
valmistelusta
10. ryhtyä muihin tarpeellisiin toimenpiteisiin sukuseuran tarkoituksen edistämiseksi

Tilit ja niiden tarkastus
16 §
Sukuseuran toiminta‐ ja tilikausi on kalenterivuosi. Kirjanpidon tositteet tulee puheenjohtajan hyväk‐
syä ennen tilintarkastusta.
Tilit ja muut hallintoa koskevat asiakirjat on ennen helmikuun loppua luovutettava tilintarkastajien
käytettäväksi. Tilintarkastajien tulee antaa hallitukselle sukukokoukselle osoitettu lausunto toimitta‐
mastaan tarkastuksesta viimeistään maaliskuun loppuun mennessä.
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Sukuseuran nimen kirjoittaminen
17 §
Sukuseuran nimen kirjoittava puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yh‐
dessä hallituksen jäsenen kanssa.
Hallitus voi määrätä hallituksen jäsenen tai rahastonhoitajan taikka muun henkilön yksin kirjoittamaan
sukuseuran nimen.

Kunniajäsenet, sukuseuran sukuvaakuna, sukuseuratunnus ja muut merkit sekä liput
18 §
Henkilö, joka erittäin ansiokkaasti on edistänyt sukuseuran toimintaa, voidaan hallituksen esityksessä
sukukokouksen päätöksellä kutsua kunniajäseneksi.
Sukuseuralla voi olla sukuvaakuna, sukuseuratunnus, jäsenmerkki, hopeinen ja kultainen ansiomerkki
ja sukuviiri sekä pöytälippu.
Sukuvaakunan, sukuseuratunnuksen ja sukuviirin luovutuksesta ja käyttöoikeudesta päättää hallitus
sukukokouksen vahvistamien sääntöjen mukaisesti.
Jäsenmerkin voi jokainen näiden sääntöjen tarkoittama jäsen lunastaa itselleen.
Ansiomerkit ja pöytälipun myöntää hallitus sukukokouksen vahvistamien sääntöjen mukaisesti.

Sukuseuran sääntöjen muuttaminen ja sukuseuran purkaminen
19 §
Päätös sääntöjen muuttamisesta tai sukuseuran purkamisesta voidaan tehdä vain, jos siitä on kokous‐
kutsussa nimenomaan ilmoitettu.
Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan, että päätös siitä tehdään varsinaisessa tai ylimääräisessä
sukukokouksessa vähintään kaksi kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä.
Sukuseuran purkamista koskevan päätöksen tekemiseen vaaditaan sama äänten enemmistö kahdessa
peräkkäisessä sukukokouksessa, jotka pidetään vähintään kahden (2) kuukauden väliajoin.

§ 20

Sukuseuran purkautuessa, tai jos se lakkautetaan, viimeisessä sukukokouksessa on päätettävä suku‐
seuran omaisuuden käyttämisestä sen tarkoitusperiä edistävällä tavalla.
Sukuseuran arkisto on luovutettava Valtion arkistolle, Suomen sukututkimusseuralle tai jollekin Savo‐
Karjalan maakunta‐arkistolle.

