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2§ TAI{KOITUS JA TOIMINTA

Seuran tarkoituksena on

vaalia suvun perii.rteitä

jäsenten keskuudessa.

selvittåiri suvun r,;i iiir'i.r:r .ia itisroriaa
ja edi s tää yh r eeniruit.L tii,iir-:rit: {-l L Liilije E I a

Tarkoituksen toteuttamisei..si seura järjesEää yhreisiä kokouk-

sia, sukupäiviä, retkiä, ja kursse.ja, kerää .ja arliis coi sLr-

lcua koskevaa tietorltEaf auttan suvun iäseiri:i selr,itEätnään su-
vun vaiheita sekä saaEtamalla tucllinustyön rrrlokseI jäsenEen

tietoon ja suorictaa julkai.suEolminraa.

Toimintansa tukemiseksi seura voi oEIaa vasraiin 1ahjoicuksia
ja lestamenlteja, omlstaa !oiminraansa Var Len rarpeellis ca

kiinteää omaisuutta, sekä toimeenpanna asianomai-sen luyan saa-

tuaan arpajalsia ja keräyksiä sekä perustaa rahast.oja.



3 § JÄsENEr

:

Seurassa voi o11a varsinaisia jäseniä, ainaisjäseniä, nuorisojä-
seniä, kannat.ta ja jäseniä ja kunnla.jäseniä.

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voj- 1ii t tyä jokainen kotimaassa

. tai dlkomailla asuva 1 B-vuo I Ea täy r Eänyt henki lö , joka isän tai
äidin puolelta on sukuun kuuluva tai joka avi-oliiton kaucta on

siihen liittynyr

seuraan pyrkivän on jätettävä jäsenhakemuksensa kirjatrlisena
seuran ha11itukse11e, ioka päät rää jäseneksl hyväksymises Eä.

Jäsenen, joka haluaa erota seurasta, on

jallisesti seuran ha11itukse11e tai sen

suullisesti seuran kol<ouksessa pöytäkir

ilmoiEetLava silrä kir-
puheen johrajalle raikka

jaan inerkictäväksi.

Seuran varsinaisen jäsenen tulee suorltIaa varsinaisen kokouksen
vuosittain vahvistama jäsenmaksu. Seuran hallitus voi mydntää va-
pautuk§en jäsenrnaksusta 'korkean iän, sairauden tai muun vastaavan
erityisen syyn aiheuttaman maksukyvyn heikkenemisen perusteella.

seuran ainaisjäseneksi hallitus hyväksyy jäsenen, ioka yhderlä
kertaa suorittaa jäsenmaksun kymmenkertalsena.

Seuran jäsenen a1le 18-vuotiaat lapseE

päätökse11ä seuraan nuorisojäseneksi,

maksusta ja joi11a ei ole ääniolkeurta

voiva r 1ii r ryä ha11i tuksen

jorka ova! vapaat jäsen-

seuran kokouksi.ssa.

Seuran kannattajajäseneksi ha11i

omistuksessa olevla oikeuskelpoi

sticrittavat varsj.naisen jäsenen

tus hyväksyy sukuseuran jäsenten

sia yhteisöjä, jotka vuosittain
jäsenmaksun kymmenkertaisena .



" i'

Hallituksen esitykseslä voi seuran kokous kutsua seuran kunnia-
jäseneksi henkilön, joka on erityisesEi ansioiEunut seuran

toiminnassa. Kunnlajäsen on vapaa jäsenmaksusEa.

Seuran kokous voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos jäsen on jättä-
nyt . 

jäsenmaksunsa maksamatta kahden ( 2 ) perä r räisen vuoden

a ja1ta.

Seuran jäsenistä tulee hallituksen pitää jäsenrekisterlä.

4 § HALLITUS

Seuran asioita hoitaa hallitus, joiron ituuluu vuosikokouksessa

valitut puheenjohtaja ja kuusi-yhdeksän (6-9) muura jäsenrä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme (3) vuorra. Erovuoros-

sa on vuosittain yiisi lcolrna.sosa (i/3) jäserii-srri. Erovuorossa

oleva jäsen voidaan valita uudelleen.

IIalliuus valitsee turtåaestaan varapuheen johta jan, sekä kes-

kuudestaan Lai ulkopuolelta seuran sihteerin, rahastonhoi tajan,
kirjanpitäjän ja muut mahdollisär roimihenkilör.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan

varapuheenjohtajan kutsustä, kun he katsovat siihen orevan

aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenis!ä sitä
vaat.ii.



-. Harli!us. on päätösvaltai.nen, lcun vähi.ntään puole c sen jäse-
. :nisEä, puheehJohtaja tai varapuheenjoht,a5a mukaanlueEEuna on

1äsnä. Aslat raEkaisLaan yksinkerraisella ääntenenemm.isEöIIä
Äänuen mennessä Easan raEkaisee puheenjohrajar: mielipide,
vaaleissa arpa.

Hallltuksen puheenjohtajaa kucsLrtaan myö.s seuran esimieheksi
e1i olEermanniksi ja varapuheen-lohcajaa voidaan kucsua vara-
esimieheksi..

Hallitus voi lceskuudestaan tiii nuista seur-an -iäseniscä aseEEaa
avukseen valj.olcuncia erityiscen reircävier: itoj-ramisca varEen.

HalliEuksen kokouksisca on piderr:jvä päär-ö..jpöy,'cäkirjaa.

5 § SEURAN btIr,lEN KIRJ0TTTAIIINEN

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja rai varapuheenjohEaja,
jompikumpi yhdessä, sihE.eerin rai rahasIonhoirajan lianssa.

6§ TILIT

Seuran tilikausi on kalenterivuosi.

Tilrnpäätös, 'kir janpiEo ja hallinEo on anner,Eava cilinEarkas-
Ea ji11e viimeistään seuraavan maaliskuur: liul-uessa.
TllinEarkasLajien Luree aRLaa ki.rjallinen lausunconsa halli-
Eukselle seuraavan huhtiiuun 15. päivään, mennessä.

7 § SgUnAN KOI(oUSTEN KooLLEKUTSUMII{BN

'Seuran kokoukset kutsuu koolle
niEeELava viimeisEään neljä (t+

rhättamalIä kutsu kirjalllsena

hal1iEus. KokouskuEsu on uoi-
) viikkoa ennen kokousEa 1ä-
tai julkai,semalla kuEsu seuran



,':. '

jäsenille postitetussa jäsenlehdessä tai seuran kotipaikka-

1 
kunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

8 § SEURAN KOKOUKSET

Seuran vuosikokous pidetään vuositIain hal1iIuksen määräämä-

nä päivänä huhti-syyskuun aikana.

Ylimääräinen kokous pideEään, kun seuran kokous nj-in päättää

tai kun hallitus katsoo siihen olevan. aihecta tai kun vähintään

yksi kymmenesosa (1'l10) seuran äänioikeuretuista jäsenistä

sitä halliEukselta erityisesti ilmoiteEtua asiaa varten

kirjallisesti vaaEii.

Seuran kokouksessa on jokaisella jäsene11ä äänioikeus ja jo-

kaisella äänioikeute Iu11a yksi ( I ) ääni .

Seuran päätökseksi tulee se mielipide , jo ra on kannat Ianuc y1i

puolet annetuista äänistä. Äänterr rrrenrles.:Lr ;rrs&il rat.kaistaan

vaalit arval1a. Iluutoin päätökselcsi tulee kokouksen puheen-

johta jan kannaltama rnielipide.

9 § VUOSIKOKOUS

Seuran vuosikokouksessa käsite11ään seuraavat asiaL :

1. kokouksen avaus

Z. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi

pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi äänLenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja 1täätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työ jär jes r-ys

5. käsite11ään edellisen vuoden toimintakertonus

6. esitetään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilin-
tarkastajien lausunto



7. päätetään tilinpäälöksen vahvistamisesEa ja vastuu-

vapauden myöntämisestä haIlitukselle sekä muille

t,i1i- ja vastuuvelvollisille

B. vahvisEetaan toimintasuunnitelma, lulo- ja menoarvio

sekä jäsenmaksun suuruus

9, valitaan hallituksen puheenjohtaja

10. valitaan hallituksen jäseneE erovuoroisten CilalIe

11. valiEaan ku1uva11e tolmincakaudelle kaksi Eilintarkasta-

jaa ja yksi varatili-nEarltas ca ja

12. käsiteliaan muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikä1i seuran jäsen haluaa saada jonkin asian vuosikokouksen

käsitelEäväksi, on hänen siirä kirjallisesti ilmoi.tetEava niin

hyvissä ajoin, että asia voidaan sisä11yttää kokouskulsuuo;

10 § sÄÄNrÖ"lgN MUUTTAI'{rNEN JA YHDTSTYKSEN PURKAMTNEN

Päätös sääntöjen muuttamisesIa ja seuran 1;urkamisesLa on

Eehtävä seuran kokoulgsessa vähinLään kolmen neljäsosalr (314)

enemmlstö11ä äänestyksessä anneluisEa äänisEä.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuEtamisesEa tai
ra

seuran purkamisesta.

Seuran purkautuessa käytetään seuran varal seuran carkoiluksen

edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämä11ä

lava1la. Seuran tullessa lakkautetuksi. käyleEään varat samaan

tarkoi tukseen.

Seuran arkisto on luovutettava valtion arkistoon tai

0u1un Maakunta-arkis toon .

11 § Kaikessa muussa noudatelaan yhdisLyslain voimassa olevia

säännöksiä.


