Ehdotus sääntömuutoksiksi (Liite 1)
Sukuseuran sääntöjen yksilöidyt muutokset verrattuna voimassa oleviin sääntöihin on kirjattu kursiivilla ja
punaisella. Sääntöehdotus ja voimassaolevat säännöt ovat kokonaisuudessaan luettavissa Jussilaisten
kotisivuilla (www.jussilaiset.fi).
Jussilan Sukuseura ry:n säännöt (ehdotus)
1. NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Jussilan Sukuseura ry ja sen kotipaikka on Petäjävesi.
2. TARKOITUS
…sekä tehdä sukuseura- ja sukututkimustyötä tunnetuksi ja muutenkin edistää
kotiseututyötä.
3.

TOIMINTATAPA
1. …
2. ...sekä tallenteita;
3. …
4. …
5. pitämällä yllä ajantasaista luetteloa suvun jäsenistä, myös niistä, …
6. …tai muulla tavalla…

Yhdistys ei harjoita elinkeinotoimintaa eikä sen tarkoituksena ole taloudellisen hyödyn tai voiton
tuottaminen jäsenilleen.
4. JÄSENYYS
Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea
seuran tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta
yhdistyksen hallitus.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa
maksamatta viimeksi kuluneilta kahdelta kalenterivuodelta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne
velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut, tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen
ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut sitä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä
mainittuja jäsenyyden ehtoja.
5. MAKSUT
Hallitus…
6. HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, joka valitaan varsinaisessa sukukokouksessa. Hallituksen toimikausi
on kahden sukukokousten välinen aika ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen sukukokouksen
päättyessä.
Hallitukseen kuuluu varsinaisen sukukokouksen valitsema puheenjohtaja, jota kutsutaan sukuseuran
puheenjohtajaksi, sekä vähintään viisi (5) ja enintään kaksitoista (12) jäsentä. Hallituksen jäsenet pyritään
valitsemaan eri sukuhaaroista. Mikäli tämä ei ole mahdollista, niin jostain haarasta voi olla useampi jäsen.
Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan ja muut
tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus voi keskuudestaan asettaa työvaliokuntia hoitamaan määrättyjä tai
juoksevia asioita. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
kutsusta, kun hän katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaan luettuna.
Päätökset tehdään hallituksen kokouksessa yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.
Hallituksen jäseneksi voi tulla valituksi jokainen kahdeksantoista (18) vuotta täyttänyt
yhdistyksen jäsen.

7. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
... hallituksen…
8. TILIT
… (päättyy 31.12.)…
…toiminnantarkastajan… Toiminnantarkastajan…
…hallitukselle…
9. KUTSU SUKUKOKOUKSEEN
...hallituksen… …hallituksen…
10. SUKUKOKOUS
Yhdistyksen vuosikokouksena on varsinainen sukukokous, joka pidetään joka toinen vuosi hallituksen
määräämänä päivänä huhti – syyskuun aikana.
…sukuseuran puheenjohtaja…,
…hallituksen….
Varsinaisessa sukukokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilikausittain tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus seuraavaksi
toimikaudeksi
8. päätetään hallitukseen valittavien varsinaisten jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä
9. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet ja mahdolliset varajäsenet
10. valitaan toiminnantarkastaja ja tälle varahenkilö seuraavaksi toimikaudeksi
11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian varsinaisen sukukokouksen käsiteltäväksi, on hänen
ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
Hallituksen pyynnöstä voi suvun vanhin avata sukukokouksen, vaikka hän ei olisikaan hallituksen jäsen.
Suvun vanhimmalla on oikeus olla saapuvilla hallituksen kokouksissa ja lausua siellä mielipiteensä sukua
koskevissa kysymyksissä.
Ylimääräisessä sukukokouksessa käsitellään hallituksen tai jäsenten kokouksen koollekutsumiseksi
esittämät asiat.
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai sukukokouksen niin päättäessä myös postitse
taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.
11. ÄÄNIOIKEUS
Kannatusjäsenellä on kokouksessa
läsnäolo- ja puheoikeus.
Valittaessa hallituksen jäseniä, toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja on vaali
toimitettava suljetuin lipuin, jos valinnassa tulee äänestys kysymykseen.
12. ERINÄISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
13. YHDISTYKSEN PURKAUTUMINEN
14. YHDISTYSLAIN NOUDATTAMINEN
Kaikessa muussa noudatetaan yhdistyslain voimassa olevia määräyksiä.

