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Voimassaolevat säännöt: 30.05.2022 15:22:32

1§
Yhdistyksen nimi on Tahvana-Sukuseura r.y. Kotipaikka on Joensuun
kaupunki.

2§
Yhdistyksen tarkoitus on elvyttää ja ylläpitää suvun jäsenten
yhteenkuuluvaisuuden tunnetta ja vaalia suvun perinteitä.

3§
Tarkoitustaan toteuttaakseen yhdistys
- järjestää jäsentensä keskinäisiä tutustumistilaisuuksia
- tallentaa sukua koskevaa aineistoa
- suorittaa sukututkimusta ja pitää suvun jäsenistä sukukirjaa
- mahdollisuuksiensa mukaan tukee avun tarpeessa olevien jäsentensä
opinto- ja tutkimustyötä
- huolehtii sukukokoelmista ja sukua koskevista muistomerkeistä
Tätä varten yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja
sekä perustaa rahastoja.

4§
Yhdistyksen jäseneksi voi päästä jokainen, joka polveutuu
Tahvanaisista, sekä hänen avio- ja avopuolisonsa tai rekisteröidyssä
parisuhteessa oleva puoliso ja lapsensa. Jäsenet hyväksyy
sukuneuvosto. Jäsenen on suoritettava yhdistykselle jäsenmaksu,
jonka suuruuden varsinainen sukukokous määrää. Sukuneuvosto voi
sairauden, asepalvelun tai muun sellaisen syyn perusteella vapauttaa
jäsenen jäsenmaksun suorittamisvelvollisuudesta. Varsinaisessa
sukukokouksessa yhdistys voi nimetä yhdistyksen kunniajäseneksi
jäsenen, joka toiminnallaan on erityisesti edistänyt yhdistyksen
tarkoitusta. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksuvelvollisuudesta.

5§
Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttävät sukukokouksessa läsnä olevat
yhdistyksen jäsenet. Sukukokouksen päätökset panee toimeen
sukuneuvosto, joka toimii yhdistyksen lainmukaisena hallituksena.

6§
Sukuneuvostoon valitaan varsinaisessa sukukokouksessa puheenjohtaja
sekä neljästä - kuuteen (4-6) muuta jäsentä kolmeksi vuodeksi
kerrallaan.

Varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan sukuneuvosto
valitsee keskuudestaan.
Sukuneuvosto on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä
on saapuvilla puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna.
Sukuneuvosto voi avukseen asettaa valiokuntia hoitamaan määrättyjä
asioita.

7§
Varsinainen sukukokous pidetään vuosittain kesäkuussa sukuneuvoston
tarkemmin määräämässä paikassa ja aikana. Kokouskutsu sukuneuvoston
on lähetettävä yhdistyksen jäsenille vähintään kaksi viikkoa ennen
kokousta postitetuilla kirjeillä tai jäsenen ilmoittamaan
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sähköpostiosoitteeseen. Ylimääräinen sukukokous kutsutaan koolle
samassa järjestyksessä.

8§
Varsinaisessa sukukokouksessa
- todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sen jälkeen kun
kokoukselle on valittu puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä ja kaksi
pöytäkirjantarkistajaa
- esitetään sukuneuvoston kertomus yhdistyksen toiminnasta
edelliseltä vuodelta
- esitetään tilit ja toiminnantarkastajien lausunto edelliseltä
tilikaudelta
- päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja
vastuuvapauden myöntämisestä sukuneuvostolle ja yhdistyksen
toimihenkilöille, taikka niistä toimenpiteistä, joihin edellisen
tilikauden hallinto ja tilinpito antavat aihetta
- määrätään jäsenmaksun suuruus seuraavaksi vuodeksi
- päätetään toimihenkilöiden palkkioista ja korvauksista
Joka 3.vuosi:
- valitaan sukuneuvoston puheenjohtaja sekä päätetään sukuneuvoston
jäsenten lukumäärä (4-6 henkilöä) ja valitaan jäsenet
mahdollisuuksien mukaan suvun eri haaroista
- valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja näiden varamiehet
- käsitellään muut sukuneuvoston- tai yksityisten suvun jäsenten
sukukokouksen käsiteltäviksi esittämät asiat

9§
Äänioikeus sukukokouksessa on jokaisella henkilökohtaisesti läsnä
olevalta yhdistyksen jäsenellä, joka on maksanut jäsenmaksunsa tai
sen maksamisesta vapautettu.

10§
Sukukokouksessa sekä sukuneuvoston ja valiokuntien kokouksissa
päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei näissä
säännöissä ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan vaali
ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa voittaa se mielipide,
johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Äänestys on avoin, ellei
kokous jossakin asiassa päätä käyttää suljettua lippuäänestystä.

11§
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri kumpikin
yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä sekä sukuneuvoston
määräämät toimihenkilöt yksin.

12§
Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä
toiminnantarkastajien tarkastettaviksi viimeistään tilikautta
seuraavan kalenterivuoden maaliskuun aikana. Toiminnantarkastajien
lausunto yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastamisesta on
jätettävä sukuneuvostolle viimeistään seuraavan toukokuun kuluessa.

13§
Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta, yhdistyksen purkamisesta
sekä kiinteistön ostamisesta, myymisestä tai kiinnittämisestä taikka
muista, tärkeydeltään näihin rinnastettavista asioista voidaan
sukukokouksessa tehdä ainoastaan silloin, kun tällainen asia on
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erikseen mainittu kokouskutsussa. Näiden sääntöjen muuttamista ja
yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä kahden kolmasosan
enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä.

14§
Yhdistyksen purkautuessa sen varat luovutetaan purkautumisesta
päättävän kokouksen määräämällä tavalla Suomen Sukututkimusseura
r.y.:lle tai vastaavalle rekisteröidylle yhdistykselle tai
oikeuskelpoiselle yhteisölle taikka näiden sääntöjen 2§:ssä
mainittujen tarkoitusperien toteuttamiseen. Varojen luovutusta
koskeva päätös tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

15§
Siltä osin kuin näissä säännöissä ei ole muuta määrätty noudatetaan
voimassaolevaa yhdistyslakia.


