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SÄÄNNÖT
SUKUSEURA MECHELINUS RY

1.

Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimenä on Sukuseura Mechelinus ja kotipaikkana Kuopion
kaupunki.

2.

Tarkoitus ja toiminnan laatu
1. Sukuseuran tarkoituksena on edistää suvun menneisyyden tuntemusta ja
sukuyhteyttä jäsenten keskuudessa, sekä vaalia suvun perinteitä ja kunnioittaa
menneiden sukupolvien työtä ja muistoa.
2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura pyrkii
- järjestämään kokoontumisia, joissa sukuseuran jäsenet voivat tutustua
toisiinsa ja saada tietoa suvun vaiheista,
- tutkimaan suvun jäsenten vaiheita ja saattamaan tulokset jäsenten tietoon,
- jatkuvasti luetteloimaan kaikki suvun jäsenet, myös ne, jotka eivät ole
sukuseuran jäseniä,
- keräämään, luetteloimaan ja arkistoimaan sukua ja sen jäseniä koskevaa
muistitietoa, äänitallenteita, asiakirjoja, kirjeitä, valokuvia, painotuotteita ja
muita näihin verrattavia dokumentteja,
- keräämään, luetteloimaan ja säilyttämään joko omissa tai julkisissa
kokoelmissa sukuun ja sen jäseniin liittyviä esineitä ja
- pitämään esillä suvun jäsenten merkittävää elämäntyötä ja saavutuksia.
3. Toimintansa tukemiseksi sukuseura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja
testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta,
sekä toimeenpanna arpajaisia ja rahakeräyksiä hankittuaan näihin
asianmukaisen luvan. Sukuseura voi perustaa rahastoja ja säätiöitä sukua
koskevaa julkaisutoimintaa varten, sekä hankkiakseen ja ylläpitääkseen
sukumuistomerkkejä ja –kokoelmia.

3.

Jäsenet

1. Sukuseuran varsinaiseksi jäseniksi voi liittyä jokainen Jaakko Laurinpojasta,
Janakkalan, nyk. Hausjärven Karhin kylästä ja hänen vaimostaan Valpuri
Henrikintytär Mäkkilästä, Helsingin, nyk. Espoo Mäkkylästä, polveutuva
jälkeläinen ja hänen puolisonsa. Avioliitto solmittu 1668.
2. Sukuseuran kannatusjäseneksi sukuneuvosto voi hyväksyä oikeuskelpoisen
yhteisön tai sukuun kuulumattoman yksityisen henkilön, joka haluaa tukea
sukuseuran toimintaa ja tarkoitusperiä olematta sen varsinainen jäsen.
3. Kaikki sukuseuran jäsenet hyväksyy sukuneuvosto sille esitetyn
liittymisaikomuksen perusteella. Sukuneuvosto voi myös ehdottaa jäseneksi
liittymistä.
4. Varsinaisten jäsenten tulee olla 18 vuotta täyttäneitä.

2
5. Nuorisojäsenet ovat alle 18-vuotiaita, eivätkä he maksa jäsenmaksua.
Nuorisojäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta virallisesti
koollekutsutuissa sukukokouksissa.
6. Sukuseura voi kutsua kunniajäseniä ja kunniapuheenjohtajia.

4.

Jäsenen eroaminen ja erottaminen

1. Jäsenellä on oikeus erota sukuseurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti
sukuneuvostolle, tai sen puheenjohtajalle, taikka ilmoittamalla erosta sukuseuran
kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Eroaminen katsotaan tapahtuneeksi, kun
ilmoitus siitä on saapunut sukuneuvostolle tai sen puheenjohtajalle, tai kun se on
sukuseuran kokouksen pöytäkirjaan merkitty.
2. Sukuneuvosto voi erottaa sukuseurasta jäsenen, joka on toiminut sukuseuran
toimintaperiaatteiden vastaisesti tai on menettelyllään aiheuttanut huomattavaa
vahinkoa sukuseuralle. Jäsenellä on oikeus valittaa erottamispäätöksestä kirjallisesti
seuraavalle varsinaiselle sukukokoukselle jättämällä valitus kolmenkymmenen päivän
kuluessa sukuneuvoston päätöksestä. Sukuneuvosto voi katsoa eronneeksi jäsenen,
joka huomautuksesta huolimatta on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta vähintään
kolmen vuoden ajalta.
3. Avio- ja avoliiton purkautuessa on jäsen velvollinen eroamaan sukuseuran
jäsenyydestä.

5.

6.

Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää
kolmeksi vuodeksi varsinainen sukukokous.

Hallitus = Sukuneuvosto

1. Sukuseuran toiminnasta vastaa ja asioita hoitaa sukuneuvosto, johon kuuluu
varsinaisessa sukukokouksessa valittu puheenjohtaja, 2-12 varsinaista jäsentä, sekä
enintään 4 varajäsentä. Kaikkien tulee olla sukuseuran varsinaisia jäseniä.
2. Sukuneuvoston toimikausi on kahden peräkkäisen varsinaisen
sukukokouksen välinen aika.
3. Sukuneuvosto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä ottaa
keskuudestaan, tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat
toimihenkilöt.
4. Sukuneuvosto voi asettaa oman toimikautensa pituiseksi ajaksi toimikuntia ja
työryhmiä hoitamaan tarkemmin määriteltyjä tehtäviä.
5. Sukuneuvosto kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään
puolet sukuneuvoston varsinaisista jäsenistä sitä vaatii.
6. Sukuneuvosto on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä ja lisäksi
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa
kuitenkin arpa.
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7.

8.

Sukuseuran nimen kirjoittaminen

Sukuseuran nimen kirjoittavat sukuneuvoston puheenjohtaja yksin tai
varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

Tilikausi ja tilintarkastus

1. Sukuseuran tilikausi on kaksitoista kuukautta alkaen 1. kesäkuuta ja päättyen 31.
toukokuuta.
2. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja sukuneuvoston laatima toimintakertomus
on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen varsinaista
sukukokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa
sukuneuvostolle kaksi viikkoa ennen varsinaista sukukokousta.

9.

Sukuseuran kokoukset

1. Varsinainen sukukokous pidetään joka kolmas vuosi sukuneuvoston määräämässä
paikassa ja määräämänä päivänä heinä-elokuun aikana.
2. Ylimääräinen sukukokous pidetään kun sukukokous niin päättää tai kun
sukuneuvosto katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10)
sukuseuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä sukuneuvostolta erityisesti ilmoitettua
asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden
kuluessa siitä kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty sukuneuvostolle.
3. Sukuseuran kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä äänioikeus ja yksi
ääni. Nuorisojäsenillä ei ole äänioikeutta.
4. Sukuseuran kokouksissa päätökseksi jää se mielipide, jota on kannattanut yli
puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen
puheenjohtajan ääni. Vaaleissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet.
Tasatuloksen ratkaisee arpa.

10.

Sukuseuran kokousten koollekutsuminen

11.

Varsinainen sukukokous

Sukuneuvoston on kutsuttava sukukokoukset koolle vähintään kaksi viikkoa ennen
kokousta kullekin jäsenelle tai perheelle osoitetulla kirjeellä tai sähköpostilla tai
julkaisemalla kutsu jäsenistölle tarkoitetussa tiedostuslehdessä tai –kirjeessä.
Sukuseuran varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus;
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa;
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
4. hyväksytään kokouksen esityslista;
5. esitetään toimintakertomus, tilinpäätökset ja toiminnantarkastajien lausunnot
kolmelta vuodelta;
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6. päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
sukuneuvostolle ja muille vastuuvelvollisille;
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja
jäsenmaksun suuruus seuraaville kolmelle vuodelle;
8. päätetään sukuneuvoston jäsenille ja muille toimihenkilöille maksettavista
kulukorvauksista;
9. päätetään sukuneuvoston jäsenmäärästä;
10. valitaan sukuneuvoston puheenjohtaja ja muut jäsenet;
11. valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja seuraavaa
kolmivuotiskautta varten;
12. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli sukuseuran jäsen haluaa saada jonkin asian varsinaisen sukukokouksen
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti sukuneuvostolle viimeistään 31.
toukokuuta, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12.

Sääntöjen muuttaminen ja sukuseuran purkaminen

1. Päätös sääntöjen muuttamisesta ja sukuseuran purkamisesta on tehtävä
sukuseuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista
äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai sukuseuran
purkamisesta.

2. Sukuseuran purkautuessa käytetään sukuseuran varat sukuseuran tarkoituksen
edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Arkistot ja
kokoelmat siirtyvät kuitenkin Suomen Sukututkimusseuralle, joka voi harkintansa
mukaan sopia tieteellisten laitosten tai muunlaisten kulttuurilaitosten kanssa
arkistojen ja kokoelmien täydellisestä tai osittaisesta edelleen luovuttamisesta näille.
Näiden sääntöjen lisäksi noudatettakoon kulloinkin voimassaolevan yhdistyslain
määräyksiä.

Sukuseura Mechelinus on 31.10.2012 rekisteröity yhdistysrekisteriin
rekisterinumerolla 208.924.
Nämä säännöt on käsitelty ja hyväksytty varsinaisessa
sukukokouksessa 29.7.2017

