
Vanhan Rautalammin Korhosten sukuseura ry:n vuonna 2001 uudistetut säännöt 

 

1 § 

Yhdistyksen nimi on Vanhan Rautalammin Korhosten sukuseura ry ja sen kotipaikka on Vesannon 

kunta ja toimialue koko maailma. Jäljempänä yhdistystä kutsutaan sukuseuraksi tai seuraksi. 

 

2 § 

Sukuseuran tarkoituksena on edistää suvun jäsenten yhteenkuuluvuuden tunnetta, vaalia 

sukuperinteitä ja menneiden sukupolvien muistoa, sekä tukea ja innostaa suvun jäseniä sellaisissa 

pyrkimyksissä, jotka ovat suvulle kunniaksi. 

 

3 § 

Seura toteuttaa tarkoitustaan 

–   järjestämällä yleisiä kokouksia, sekä muita kokouksia, retkeilyjä ja tilaisuuksia, 

– kokoamalla, luetteloimalla ja tarpeen mukaan säilyttämällä sukua koskevia muistoesineitä, 

kuvia, kirjeitä, kirjoituksia, lehtileikkeitä yms. 

– suorittamalla sukututkimustyötä sekä muutoin selvittämällä suvun vaiheita ja julkaisemalla 

sukututkimuksen tuloksia, 

–  harjoittamalla alansa julkaisutoimintaa sekä 

– avustamalla käytettävissä olevin varoin suvun jäseniä 

–  pitämällä luetteloa seuran jäsenistä. 

 

Toimintansa tukemiseksi seura voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää 

omaisuutta, perustaa rahastoja ja säätiöitä, sekä ottaa vastaan testamentti- ja muita lahjoituksia. 

 

4 § 

Sukuseuran jäseniksi voidaan hyväksyä henkilöt, jotka suoraan polveutuvat Vanhan Rautalammin 

Korhosista ja heidän puolisonsa. 

 

5 § 

Sukuseuraan pyrkivän on suullisesti tai kirjallisesti ilmoittauduttava sukuneuvostolle, joka päättää 

jäseneksi ottamisesta. 

 



Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on siitä kirjallisesti ilmoitettava sukuneuvostolle tai 

sukuneuvoston puheenjohtajalle, tai ilmoittaa erostaan seuran kokouksessa pöytäkirjaan 

merkittäväksi. 

 

Sukuneuvostolla on valta erottaa yhdistyksestä jäsen, joka on osoittautunut arvottomaksi siihen 

kuulumaan, ja todeta eronneeksi jäsen, joka ei ole maksanut kahtena peräkkäisenä vuonna 

jäsenmaksuaan, ellei siihen sukuneuvoston mielestä ole ollut hyväksyttävää syytä. 

 

Tästä syystä eronneeksi merkitty jäsen voi kuitenkin liittyä uudelleen seuran jäseneksi maksamalla 

seuralle liittymisvuonna voimassa olevan jäsenmaksun kaksinkertaisena. 

 

6 § 

Seuran jäsenet ovat 

1. kunniajäseniä, jollaisiksi seura kokous voi kutsua sukuneuvoston esityksestä seuran 

tarkoitusperiä huomattavalla tavalla edistäneitä henkilöitä ja jotka ovat vapautettuja jäsenmaksun 

suorittamisesta. 

2. ainaisjäseniä, jotka seuraan liittyessään tai myöhemmin suorittavat kertakaikkisen jäsenmaksun. 

3. vuosijäseniä, jotka suorittavat vuosittain jäsenmaksun. 

 

Seuran varsinainen kokous päättää liittymismaksun ja jäsenmaksun sekä kertakaikkisen 

jäsenmaksun suuruudesta. 

 

Sukuneuvostolla on oikeus erityisistä syistä vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta. 

 

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 

 

7 § 

Seuran jäsenistä tulee sukuneuvoston pitää jäsenluetteloa. Jäsenen velvollisuus on ilmoittaa 

mahdolliset osoite tai muut muutokset seuransihteerille. 

 

8 § 

Sukuseuran asioita hoitaa hallituksena sukuneuvosto, joka valitaan sukuseuran varsinaisessa 

kokouksessa. 

 



Sukuneuvostoon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään kaksi ja enintään seitsemän jäsentä, joille 

valitaan yhtä monta varajäsentä. 

 

Sukuseuran varsinainen kokous valitsee sukuneuvoston puheenjohtajan, joka toimii myös seuran 

päämiehenä. Sukuneuvosto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan, tai 

ulkopuolelta sihteerin. Tarpeen mukaan toiminnanjohtajan, sukuluettelon pitäjän, rahastonhoitajan, 

arkistonhoitajan, esine- kokoelmien hoitajan ja muut yhdistykselle tarpeelliset toimihenkilöt, joista 

sama henkilö voi hoitaa useampaakin tointa. 

 

Sukuneuvosto voi asettaa keskuudestaan työvaliokunnan tai muita toimikuntia hoitamaan 

määrättyjä, tai juoksevia asioita. 

 

Sukuneuvosto ja sen työvaliokunta kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan 

varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen kun yli puolet sen jäsenistä, niihin luettuna myös 

läsnä oleva puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, on saapuvilla. 

 

Päätökset tehdään yksinkertaisin äänten enemmistöin ja niistä pidetään päätöspöytäkirjaa. 

 

Vaalikelpoinen sukuneuvostoon on jokainen äänioikeutettu ja jäsenmaksunsa maksanut seuran 

jäsen. 

 

9 § 

Sukuneuvoston kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, jonka allekirjoittavat kokouksen 

puheenjohtaja ja sihteeri. 

 

10 § 

Sukuseuran nimen kirjoittaa seuran päämies yksin, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja 

kaksi yhdessä. 

 

11 § 

Sukuseuran tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös vahvistetaan tilivuoden päättymistä seuraavassa 

seuran varsinaisessa kokouksessa. 

 

Sukuneuvosto tekee toimintakertomuksen kolmevuotiskausittain seuran varsinaiselle kokoukselle. 



 

12 § 

Sukuseuran varsinainen kokous pidetään sukuneuvoston kutsusta, sen määräämässä paikassa ja 

lähemmin määräämänä aikana, huhti-syyskuussa, joka kolmas vuosi. 

 

Varsinaisista ja ylimääräisistä kokouksista on tiedotettava seuran jäsenille vähintään kaksi viikkoa 

ennen kokousta kaikille jäsenille jaettavassa sukuseuran tiedotuslehdessä Wanha Tuomas, tai 

postitetulla kirjeellä. 

 

13 § 

Seuran varsinaisen kokouksen avaa sukuneuvoston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan 

varapuheenjohtaja ja toteaa, onko seura sääntöjen määräämällä tavalla koolle kutsuttu sekä huolehtii 

siitä että kokoukselle valitaan puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, 

ellei kokous halua itse toimittaa pöytäkirjantarkastusta. 

 

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

 

    Esitetään sukuneuvoston kertomus seuran toiminnasta. 

    Esitetään tilit ja tilintarkastajien lausunto tai lausunnot. 

    Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä sukuneuvostolle ja seuran 

toimihenkilöille. 

    Käsitellään ja hyväksytään sukuneuvoston laatima seuraavan kolmenvuoden toimintasuunnitelma 

ja tulo- ja menoarvio, sekä päätetään vuosittainen ja ainaisjäsenmaksun suuruus ja niiden perintä. 

    Valitaan sukuneuvoston puheenjohtaja ja muut jäsenet ja varajäsenet, kaksi tilintarkastajaa ja 

kaksi varatilintarkastajaa. 

 

14§ 

Sukukokouksessa on jokaisella läsnä olevalla täysi-ikäisellä jäsenellä yhtäläinen äänioikeus. 

 

Äänestys on avoin, ellei avoimessa äänestyksessä, joka toimitetaan puheenjohtajan määräämällä 

tavalla, ole päätetty käyttää suljettua äänestystä. Päätökseksi tulee se mielipide, jonka hyväksi 

useimmat äänet on annettu, ellei näissä säännöissä määräenemmistöä edellytetä, mutta jos äänet 

menevät tasan, se mielipide voittaa, jonka puolesta kokouksen puheenjohtaja on äänestänyt, paitsi 

suljetun äänestyksen ja vaalin ollessa kysymyksessä, jolloin arpa ratkaisee. 



 

15 § 

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta, sukuseuran purkamisesta, kiinteistön ostamisesta, 

myynnistä tai kiinnittämisestä voidaan tehdä, jos siitä on kokouskutsussa nimenomaan ilmoitettu. 

 

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta edellyttää, että sitä on kannattanut kaksi 

kolmannesta annetuista äänistä. 

 

16 § 

Jos sukuseura purkautuu, on samalla päätettävä seuran varojen käyttämisestä sen tarkoitusperien 

hyväksi, mutta ellei tästä ole nimenomaista päätöstä tehty, jäävät rahavarat ja sukuluettelo Suomen 

Sukututkimusseuralle, taikka sitä vastaavalle tieteelliselle yhdistykselle, asiakirjat 

Kansallisarkistolle ja esinekokoelmat Kansallismuseolle, taikka vastaaville tieteellisille laitoksille, 

jotka kuitenkin ovat oikeutettuja tallentamaan, tai luovuttamaan arkisto- ja esinekokoelmat, taikka 

osan niistä Suomen Sukututkimusseuralle, paikallismuseoille, erikoismuseoille, kunnanhallituksille, 

taikka muille yhteisöille ja laitoksille, joille ne mahdollisesti läheisesti kuuluvat. 

 

17 § 

Kaikessa muussa noudatetaan yhdistyslain säännöksiä. 

 

 


