
YLÄ-SAVON SUKUTUTKIJAT RY  SÄÄNNÖT 
 

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 
 

Yhdistyksen nimi on Ylä-Savon sukututkijat ry ja sen kotipaikka on Iisalmi. 
 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 
 
Yhdistyksen tarkoituksena on sukututkimusharrastuksen edistäminen Ylä-Savossa. 
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys pyrkii luomaan hyviä tutkimusmahdollisuuksia 
hankkimalla sukututkimusmateriaalia, järjestämällä esitelmätilaisuuksia ja harrastamalla 
julkaisutoimintaa. 
 
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä 
omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. 

 
3.    Jäsenet 

 
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi tai ainaisjäseneksi voi liittyä jokainen sukututkimusta 
harrastava henkilö, jonka hallitus jäseneksi hyväksyy. 
 
Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen 
yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. 
 
Henkilö, joka on ansiokkaalla tavalla toiminut yhdistyksen tarkoitusperien edistämiseksi, 
voidaan vuosikokouksen päätöksellä kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi. 
 
Yhdistyksen jäseniltä kannetaan jäsenmaksu, jonka suuruuden määrää yhdistyksen 
vuosikokous. 

 
4.   Yhdistyksestä eroaminen ja erottaminen 

 
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen 
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa 
pöytäkirjaan merkittäväksi. 
 
Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, mikäli tämä ei ole maksanut 
jäsenmaksuaan kahteen vuoteen. 
 
Hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei täytä sääntöjen mukaan hänelle kuuluvia velvollisuuksia 
tai toimii yhdistyksen sääntöjen tai tarkoitusperien vastaisesti.  
 

5. Liittymis- ja jäsenmaksu 
 

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen 
jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. 
Ainaisjäsenen jäsenmaksu on vuotuisen jäsenmaksun 10-kertainen määrä. 
 
 



 
6. Hallitus 
 

Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema hallitus. Hallitukseen kuuluu 
puheenjohtaja ja neljä varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Hallitus valitsee 
keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä sihteerin ja rahastonhoitajan. Sihteeri ja 
rahastonhoitaja voidaan valita myös hallituksen ulkopuolisista jäsenistä. Hallituksen 
toimikausi kestää seuraavaan vuosikokoukseen saakka. 
 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan 
kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä 
sitä vaatii. 
 
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja puolet jäsenistä on 
läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee 
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 
 

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 
 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi 
yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. 
 

8. Tilikausi ja tilintarkastus 
 

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. 
 
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen toimitetaan tilintarkastajille viimeistään neljä viikkoa 
ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle 
viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta. 
 

9. Yhdistyksen kokoukset  
 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-
maaliskuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun 
hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen 
äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti 
vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun 
vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. 
 
Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on 
kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. 
 
Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee 
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 



 
10. Yhdistyksen koollekutsuminen 
 

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava seitsemän (7) 
päivää ennen kokousta joko lähettämällä se kirjallisesti kullekin jäsenelle tai julkaisemalla 
yhdessä tai useammassa yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä. 
 

11. Vuosikokous 
 

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
1. Kokouksen avaus 
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa 

kaksi ääntenlaskijaa. 
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5. Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto. 
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle 

ja muille vastuuvelvollisille. 
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen 

suuruudet. 
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet. 
9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat. 
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 
 
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen 
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että 
asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 
 

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 
 

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen 
kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. 
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 
 
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen 
purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa 
lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen. 
 
( 21.maaliskuuta 2011 OH) 

 
 
 
 

 


