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---------------------------------------------------------------------------------------------------MAUKOSEN SUKUSEURAN SÄÄNNÖT
Sukuseuran syntysanat on lausuttu vuonna 1963 Helsingissä, mutta virallisesti
perustaminen vahvistettiin 16.6.1979 Rautalammilla.
.
.
I SUKUSEURAN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS
1. Yhdistyksen nimi on Maukosen sukuseura, kotipaikka Rautalampi ja toimialue
koko maa. Yhdistystä kutsutaan jäljempänä sukuseuraksi.
‘
2. Sukuseuran tarkoituksena on selvittää Maukosen suvun vaiheita ja historiaa,
vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä
keskuudessa sekä tehdä Maukosen sukua tunnetuksi myös suvun ulkopuolella.
3. Sukuseura pyrkii toteuttamaan tarkoitusperiään
- järjestämällä yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita samantapaisia
sukuseuran toimintaan liittyviä tilaisuuksia,
- keräämällä ja arkistoimalla sukua koskevaa tietoutta,
- selvittämällä ja auttamalla suvun jäseniä selvittämään suvun vaiheita sekä
saattamalla tutkimustyön tulokset jäsenten tietoon,
- harjoittamalla sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa,
- pitämällä jatkuvasti luetteloa suvun jäsenistä,
- tekemällä yhteistyötä muiden sukuseurojen kanssa,
- tiedottamalla mediassa suvusta ja sukuseuran toiminnasta sekä tekemällä sukua
tunnetuksi ulkoisin tunnusmerkein kuten vaakunoin, sinetein, kirjelomakkein yms.
II SUKUSEURAN JÄSENET
4. Sukuseuran varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt
henkilö, joka isän tai äidin puolelta on Paavali Matinpojan jälkeläinen tai avioliiton
kautta hänen sukuunsa liittynyt.
5. Sukuseuraan pyrkivän on ilmoitettava liittymisestään sukuneuvoston
puheenjohtajalle, sihteerille, varapuheenjohtajalle tai jäsenrekisterin hoitajalle.
Sukuneuvosto päättää jäseneksi ottamisesta. Jäsenen, joka haluaa erota
sukuseurasta, on ilmoitettava siitä jollekin yllämainituista henkilöistä tai
sukukokoukselle pöytäkirjaan merkittäväksi.
6. Sukuseuran varsinaisen jäsenen tulee suorittaa sukukokouksen vahvistama
jäsenmaksu. Sukuneuvosto voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän,
sairauden tai muun syyn aiheuttaman maksukyvyn heikentymisen perusteella.
Sukuneuvosto voi katsoa seurasta eronneeksi jäsenen, joka kahtena toimikautena
on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta. Päätöksessä on mainittava erottamisen
syy.
7. Sukuseuran ainaisjäseneksi katsotaan jäsen, joka yhdellä kertaa suorittaa
jäsenmaksun 10-kertaisena.

8. Sukuseuran jäsenen alle 18-vuotiaat lapset voivat liittyä sukuseuraan
nuorisojäseninä, jotka ovat vapaat jäsenmaksusta ja joilla ei ole äänioikeutta
sukuseuran kokouksissa.
9. Sukuneuvoston esityksestä voi sukukokous kutsua sukuseuran kunniajäseneksi
henkilön, joka on erityisesti ansioitunut sukuseuran toiminnassa. Kunniajäsen on
vapaa jäsenmaksusta.
10. Sukuseuran jäsenistä tulee sukuneuvoston pitää jäsenluetteloa. Liittyessään
sukuseuraan jäsen hyväksyy tarpeellisten tietojensa merkitsemisen jäsenrekisteriin.
III SUKUNEUVOSTO
11. Sukuseuran asioita hoitaa sukuneuvoston nimeä kantava hallitus. Se valitaan
sukukokouksessa. Sukuneuvostoon kuuluu 14 jäsentä, jotka pyritään valitsemaan
siten, että jokainen pääsukuhaara tulee edustetuksi. Sukuneuvoston jäsenten
toimikausi on sukukokousten välinen ajanjakso, joka on tällä hetkellä kolme vuotta.
Sukuneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan,
sihteerin, rahastonhoitajan, jäsenrekisterin hoitajan ja muut luottamushenkilöt
kulloisenkin tarpeen mukaan. Sukuneuvoston puheenjohtaja on samalla koko
sukuseuran puheenjohtaja, vastaavasti sihteeri, rahastonhoitaja ja jäsenrekisterin
hoitaja. Sukuneuvosto on päätösvaltainen, kun vähintään viisi sen jäsenistä,
mukaanluettuna puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja sihteeri ovat
henkilökohtaisesti saapuvilla. Muuten saapuvilla olemiseksi voidaan sukuneuvoston
niin päättäessä, kussakin yksittäistapauksessa jäsenen suostumuksella, katsoa
myös puhelimitse tai internetin kautta (esim. skype tai video) osallistuminen, mikäli
näin osallistuva on tavoitettavissa kokouksen aikana minä hetkenä hyvänsä. Tästä
osallistumisesta on tehtävä merkintä pöytäkirjaan erikseen. Tällainen
etäosallistumisen mahdollisuus ei koske kokouksen puheenjohtajaa,
varapuheenjohtajaa ja sihteeriä. Sukuneuvoston päätökset tehdään yksinkertaisella
ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan
ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Sukuneuvoston kokouksista on pidettävä
päätöspöytäkirjaa. Sukuneuvosto voi päättää kaikista sukuseuran asioista, joita ei
ole erikseen sukukokoukselle säännöissä määrätty tai jotka eivät muuten
luonteeltaan ole niin laajoja, että sukukokouksen päätös on tarpeen. Sukuneuvosto
voi halutessaan alistaa muunkin asian sukukokouksen päätettäväksi.
Sukuneuvoston tekemistä päätöksistä vastaavat ulkopuolisiin tahoihin nähden
sukuneuvoston jäsenet myös henkilökohtaisesti ja yhteisvastuullisesti niin kauan
kuin sukuseura ei ole rekisteröity yhdistysrekisteriin.
12. Sukuneuvosto voi asettaa avukseen valiokuntia, toimikuntia tai työryhmiä
erityisten tehtävien hoitamista varten.
13. Sukukuseuran nimen kirjoittavat sukuseuran puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin kanssa.
IV SUKUSEURAN TALOUDELLISET OIKEUDET
14. Sukuseura voi toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan testamentattua tai

lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää
keräyksiä ja arpajaisia. Sukuseura voi myös omistaa toimintansa kannalta
tarpeellisia kiinteistöjä.
V SUKUSEURAN TILIT
15. Sukuseuran tilikausi on kalenterivuosi. Sukuseuran yleinen toimikausi on kolme
kalenterivuotta ja se alkaa sukukokousvuoden alusta. Tilinpäätös kolmelta
edeltävältä kalenterivuodelta tarvittavine asiakirjoineen ja sukuneuvoston
toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi hyvissä ajoin
ennen sukukokousta. Toiminnantarkastajan lausunto tilien ja sukuseuran hallinnon
tarkastamisesta on annettava sukuneuvostolle viimeistään sukukokousta
edeltäneeseen sukuneuvoston kokoukseen mennessä.
VI SUKUSEURAN KOKOUKSET
16. Sukuseuran yleinen, sukukokouksen nimeä kantava kokous pidetään
sukuneuvoston kutsusta, sen määräämässä paikassa joka kolmas vuosi
kesäaikana. Sukukokouksesta on ilmoitettava jäsenille vähintään neljä viikkoa
ennen sukukokousta joko kirjeitse tai sähköpostilla sekä kutsulla, joka on julkaistu
vähintäänkin sukuseuran kotipaikkakunnalla ilmestyvässä päivälehdessä.
Sukukokouksesta ilmoitetaan myös sukuseuran kotisivuilla. Ylimääräiseen
sukukokoukseen kutsutaan sukuneuvoston toimesta seuran jäsenet vähintään neljä
viikkoa ennen kokousta samalla menettelyllä.
17. Sukukokoukselle valitaan kokouksen alussa erikseen puheenjohtaja ja sihteeri
sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Kokouksessa todetaan sen laillisuus.
Sukukokouksessa päätetään seuraavista asioista:
- esitellään sukuseuran tilinpäätös toimintakertomuksineen ja toiminnantarkastajan
lausunto sukukokousta edeltävältä toimikaudelta,
- päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
tilivelvollisille,
- vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksu seuraavalle
toimikaudelle,
- valitaan sukuneuvoston jäsenet,
- valitaan yksi varsinainen ja yksi varatoiminnantarkastaja seuraavaksi
toimikaudeksi,
- päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista,
- päätetään mahdollisista kokouskutsun jälkeen esilletulleista asioista
sukukokouksen suostumuksella, joko sukuneuvoston valmistelevan kokouksen
esityksestä tai sukukokousosanottajan esityksestä.
Mikäli sukuseuran jäsen haluaa saada jonkin asian sukukokouksen käsiteltäväksi,
on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava sukuneuvostolle niin hyvissä ajoin, että asia
voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
18. Sukukokouksissa on jokaisella sukuseuran läsnäolevalla ainais- ja
kunniajäsenellä sekä varsinaisella jäsenellä yhtäläinen äänioikeus. Äänivaltaa voi
käyttää myös yksilöidyllä valtakirjalla. Sukukokouksen päätökseksi tulee se
mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

19. Sukuneuvosto kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta tai
vähintään viiden sukuneuvoston jäsenen sitä pyytäessä vähintään kerran vuodessa.
Sukukokousvuosina riittää kokoontuminen vähintään välittömästi ennen ja jälkeen
sukukokouksen.
VIISÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA SUKUSEURAN PURKAMINEN
20. Päätös sääntöjen muuttamisesta ja sukuseuran purkamisesta voidaan tehdä
vain, jos siitä on varsinaisen sukukokouksen tai ylimääräisen sukukokouksen
kokouskutsussa nimenomaan ilmoitettu.
Päätös edellyttää sitä, että päätöstä on kannattanut vähintään kaksi kolmannesta
sukukokouksessa tai ylimääräisessä sukukokouksessa annetuista äänistä.
Sukuseuran purkamista koskevan päätöksen tekemiseen vaaditaan sama äänten
enemmistö kahdessa peräkkäisessä sukukokouksessa, jotka pidetään vähintään
kahden kuukauden väliajoin.
21. Jos sukuseura purkaantuu, viimeisessä sukuseuran kokouksessa on päätettävä
sukuseuran omaisuuden käyttämisestä sukuseuran tarkoitusperiä edistävällä tavalla
sekä sukuseuran arkiston luovuttamisesta sukututkimusta edistävään tarkoitukseen.
22. Kaikessa muussa noudatetaan yhdistyslain voimassaolevia säännöksiä.
Sukuseuran jäsenen tai toimielimen sekä toimihenkilön toiselle jäsenelle,
sukuseuralle tai ulkopuoliselle aiheuttaman vahingon suhteen noudatetaan
vahingonkorvauslain säännöksiä.
Voimassaolevat säännöt on hyväksytty Maukosen sukuseuran sukukokouksessa
Helsingissä 25.08.2012.

