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PYLKÖN SUKUSEURA RY:N SÄÄNNÖT 
 
1§ Yhdistyksen nimi on Pylkön Sukuseura ry ja sen kotipaikka on Savitaipale. 
 
2§ Yhdistyksen tarkoituksena on  
-vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta 
-tutustuttaa suvun jäseniä toisiinsa ja lujittaa sukuhenkeä sekä 
-edistää kotiseututyötä. 
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys mahdollisuuksiensa mukaan 
-järjestää sukukokouksia, sukujuhlia ja retkiä sekä muita niihin verrattavia tilaisuuksia 
-kerää ja arkistoi sukua koskevaa tietoutta sekä saattaa sitä jäsenistön tietoon 
-tutkii suvun historiaa tekemällä sukututkimusta 
-tekee tunnetuksi sukuseuran toimintaa 
-harjoittaa sukuseuran tarkoituksen toteuttamista edistävää julkaisutoimintaa. 
 
3§ Varojen hankinta 
Toimintansa tukemiseksi yhdistys hankkii varoja jäsenmaksuilla, arpajaisilla, 
rahankeräyksillä ja alan julkaisutoiminnalla sekä vastaanottamalla lahjasitoumuksia, 
lahjoituksia, testamentteja ja apurahoja. Yhdistyksellä on oikeus perustaa rahastoja sekä 
omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta. Tarvittaessa yhdistys hankkii toimintaansa 
varten asianomaisen luvan. 
 
4§ Jäsenet 
Yhdistykseen voi kuulua jäsenenä vain yksityinen henkilö. Yhdistyksessä voi 
varsinaisten jäsenten lisäksi olla kunniajäseniä ja ainaisjäseniä. 
 
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka kuuluu sukuun isän tai äidin puolelta tai 
joka on avioliiton kautta liittynyt sukuun, ja jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi 
hyväksyy. 
 
Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä ja sukukokouksen valitsemana kutsua 
yhdistyksen jäsen, joka on merkittävällä tavalla ansioitunut sukuseuran toiminnassa tai 
muulla toiminnallaan huomattavasti edistänyt sukuseuran tarkoituksen toteutumista. 
 
Ainaisjäsen on henkilö, joka on maksanut sukukokouksen vahvistaman elinikäisen 
jäsenmaksun. 
 
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai 
sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erostaan yhdistyksen kokouksessa 
merkittäväksi pöytäkirjaan. 
 
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen 
jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän 
on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen 
ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka 
yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. 
 
5§ Jäsenmaksu 
Jäseniltä perittävän liittymismaksun, vuotuisen jäsenmaksun ja ainaisjäsenmaksun 
suuruudesta päättää sukukokous. 
 
6§ Sukuneuvosto 
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, josta käytetään nimeä sukuneuvosto. 
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Sukuneuvostoon kuuluu yhdistyksen kokouksessa valittu puheenjohtaja ja seitsemän 
muuta varsinaista jäsentä. Kullekin sukuneuvoston jäsenelle sukukokous valitsee 
henkilökohtaisen varajäsenen. 
 
Sukuneuvoston toimikausi on kolmen vuoden mittainen kestäen varsinaisesta 
sukukokouksesta seuraavaan varsinaiseen sukukokoukseen. 
 
Sukuneuvosto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai 
ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 
 
Sukuneuvosto kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan 
varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään 
puolet sukuneuvoston jäsenistä sitä vaatii. 
 
Sukuneuvosto on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään 
puolet sen jäsenistä on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten 
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa 
kuitenkin arpa. 
 
Sukuneuvoston kokoukseen voidaan osallistua sukuneuvoston tai yhdistyksen 
kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen 
apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. 
 
Sukuneuvosto voi asettaa keskuudestaan työvaliokuntia hoitamaan määrättyjä asioita. 
 
7§ Yhdistyksen nimen kirjoittaa sukuneuvoston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja 
yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Nimenkirjoitusoikeus on myös henkilöllä, 
jolle sukuneuvosto erikseen antaa siihen henkilökohtaisen oikeuden. 
 
8§ Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 
   
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja sukuneuvoston laatima vuosikertomus on 
annettava toiminnantarkastajalle viimeistään yhtä kuukautta ennen vuosikokousta. 
Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kahta viikkoa 
ennen vuosikokousta hallitukselle. 
 
9§ Yhdistyksen vuosikokous eli varsinainen sukukokous pidetään joka kolmas vuosi 
kesä – syyskuussa sukuneuvoston kutsusta sen määräämässä paikassa ja ajankohtana. 
Kokouksesta on ilmoitettava jäsenille vähintään kahta (2) viikkoa aikaisemmin 
sanomalehdessä julkaistavalla kutsulla tai jäsenille toimitettavilla kirjeillä tai 
sähköpostitse. 
 
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun 
sukuneuvosto katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) 
yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä sukuneuvostolta erityisesti ilmoitettua asiaa 
varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa 
siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty sukuneuvostolle. 
 
Yhdistyksen kokouksissa jokaisella jäsenellä on yksi ääni. 
 
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei esitys ole sääntöjen vastainen, se 
mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan 
ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 
 
10§ Yhdistyksen varsinaisessa sukukokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
1. Kokouksen avaus 
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2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi 
ääntenlaskijaa 
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto kuluneelta 
toimintakaudelta 
5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 
sukuneuvostolle ja muille vastuuvelvollisille 
6. Päätetään liittymismaksun, jäsenmaksun ja ainaisjäsenmaksun suuruudesta 
seuraavalle toimintakaudelle 
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio seuraavalle 
toimintakaudelle 
8. Valitaan sukuneuvoston puheenjohtaja ja muut jäsenet 
9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja yksi tai kaksi varatoiminnantarkastajaa 
10. Päätetään sukuneuvoston jäsenten ja toiminnantarkastajan palkkioista sekä 
matkakustannusten korvaamisesta 
11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 
 
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen varsinaisen kokouksen 
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, 
että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 
 
11§  Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä 
yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä 
annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittavaa sääntöjen muuttamisesta tai 
yhdistyksen purkamisesta. 
 
12§ Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen 
edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen 
tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen. 
 
 
Hyväksytty varsinaisessa sukukokouksessa 15.7.2012 


