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Tervetuloa mukaan Tahvana-Sukuseuran  
iloisiin tapahtumiin! 

 

Varsinainen Sukukokous 18.6.2022 
klo 14 Joensuussa, Marjalan ABC 
 

Sääntöjemme mukaisesti varsinainen 
sukukokous pidetään vuosittain kesäkuussa 
sukuneuvoston tarkemmin määräämässä 
paikassa ja aikana.  
SUKUJUHLAT PIDETÄÄN EDELLEEN 
NORMAALISTI JOKA KOLMAS VUOSI. 
 

Kokouskutsu sukuneuvoston on lähetettävä 
yhdistyksen jäsenille vähintään kaksi viikkoa 
ennen kokousta postitetuilla kirjeillä tai jäsenen 
ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.  
 

Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttävät 
sukukokouksessa läsnä olevat yhdistyksen 
jäsenet. Äänioikeus sukukokouksessa on 
jokaisella henkilökohtaisesti läsnä olevalta 
yhdistyksen jäsenellä, joka on maksanut 
jäsenmaksunsa.  
 

Sukukokouksessa päätökset tehdään 
yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. 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. 
 

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. 
 

Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta 
voidaan sukukokouksessa tehdä ainoastaan 
silloin, kun tällainen asia on erikseen mainittu 
kokouskutsussa. Näiden sääntöjen muuttamista 
koskeva päätös on tehtävä kahden kolmasosan 
enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. 
 
 

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 ja päätetään toimihenkilöiden 
palkkioista ja korvauksista 
 

SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUKSET: 
6§ JA 8§ Joka 3. vuosi sukuneuvostoon valitaan 

varsinaisessa sukukokouksessa puheenjohtaja sekä 4-6 

muuta jäsentä kolmeksi vuodeksi kerrallaan. 

7§ Varsinainen sukukokous pidetään vuosittain 

kesäkuussa sukuneuvoston tarkemmin määräämässä 

paikassa ja aikana. 

12§ Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi. Tilit on 

jätettävä toiminnantarkastajien tarkastettaviksi 

viimeistään tilikautta seuraavan kalenterivuoden 

maaliskuun aikana.    
 

KAHVITARJOILUN TAKIA ILMOITA TULOSTASI  
sihteerille: ari.korpelainen@hotmail.com 
 

Rantakala-ilta 13.8.2022 
 

Toivotan kaikille hyvää kesän alkua.  
Elokuussa järjestämme rantakala-illan 
onkikilpailuineen 13.8.2022 Vuonislahdessa.  
 

Tulkaa joukolla mukaan kesän tapahtumiin! 
 
 

Tahvana-Sukuseura ry  

Martti Tahvanainen 
puheenjohtaja 
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