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OULUN SUKUTUTKIMUSSEURA RY:N SÄÄNNÖT

1§

Yhdistyksen nimi on Oulun Sukututkimusseura ja sen kotipaikka on
Oulun kaupunki. Rekisterinumero on 117321.

2§

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää sukututkimusharrastusta sekä
olla yhdyssiteenä sukututkijoiden välillä.

3§

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenilleen
kokouksia, esitelmä-, keskustelu- ja neuvontatilaisuuksia sekä voi
lisäksi harjoittaa sukututkimusta koskevaa arkistointi- ja
julkaisutoimintaa sekä jakaa stipendejä tutkijoille ja toimittajille.

4§

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hakemuksesta ottaa henkilö tai
oikeuskelpoinen yhteisö, joka sitoutuu noudattamaan näitä
sääntöjä. Jäsensihteeri kirjaa jäsenyyden jäsenrekisteriin.
Tarvittaessa jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.
Jäsenen on ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle tai puheenjohtajalle, jos hän haluaa erota yhdistyksestä. Eroamisesta voi myös
ilmoittaa yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
Edellisenä vuonna jäsenmaksunsa maksamatta jättänyt jäsen
voidaan hallituksen päätöksellä erottaa.

5§

Yhdistyksen jäsenet ovat vuosi- tai ainaisjäseniä. Vuosi- ja ainaisjäsenet suorittavat yhdistyksen jäsenmaksun, jonka suuruus määrätään vuosikokouksessa. Ainaisjäsenet suorittavat kertakaikkisen
maksun, joka on kymmenkertainen vuosimaksu. Yhdistys voi kutsua
hallituksen päätöksellä kunnia- tai tutkijajäseniksi henkilöitä, jotka
ovat edistäneet sukututkimusta tai yhdistyksen toimintaa. Erityisistä
ansioista voidaan myöntää Terserus-mitali. Edellä mainitut
huomionosoitukset oikeuttavat vapautukseen jäsenmaksusta.
Yhdistyksen kokouksissa kaikilla jäsenillä on yhtäläinen äänioikeus.

6§

Vuosikokouksessa valittavaan yhdistyksen hallitukseen kuuluu
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, jotka ovat vuorovuosin
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erovuoroisia sekä neljästä kahdeksaan kahdeksi vuodeksi valittavaa
jäsentä, joista puolet ovat vuosittain erovuoroisia. Ensimmäiset
erovuoroiset valitaan arvalla. Hallitus on päätösvaltainen, jos
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen
jäsenistä ovat saapuvilla. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. Tarpeen vaatiessa
hallitus voi tehdä päätöksiä sähköpostin välityksellä siten, että
puheenjohtaja lähettää muille jäsenille pöytäkirjapohjan, johon
jäsenet ottavat kantaa. Kolmen päivän kuluttua puheenjohtaja
kokoaa vastauksista pöytäkirjan, jonka kukin osallistuja kuittaa
hyväksyvänsä.
7§

Hallitus valitsee vuodeksi kerrallaan seuran sihteerin ja rahastonhoitajan sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt (esim. julkaisusihteerin ja jäsensihteerin), jotka voivat olla myös hallituksen
ulkopuolelta. Hallitus voi perustaa rekisteröimättömiä alaosastoja ja
toimikuntia, joiden tehtävät määrää hallitus. Hallituksen jäsenet ja
valitut toimihenkilöt ovat vapautettuja jäsenmaksusta hallituksessa
tai tehtävässä toimimisensa ajan.

8§

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yhdessä sihteerin tai
rahastonhoitajan kanssa tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai
rahastonhoitajan kanssa.

9§

Oulun Sukututkimusseura ry:n hallintoa sekä tilejä tarkastamaan
valitaan vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa.

10§ Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilejä ja hallintoa koskevat
asiakirjat on toimitettava viimeistään tammikuun 31. päivänä
toiminnantarkastajille tarkastettaviksi. Toiminnantarkastus on
toimitettava ja tilit sekä asiakirjat palautettava lausuntoineen
hallitukselle viimeistään kahta (2) viikkoa ennen vuosikokousta.
11§ Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmi-toukokuussa hallituksen
määräämänä aikana. Hallituksen on ilmoitettava toiminnantarkastajille vuosikokouksen päivämäärä luovuttaessaan asiakirjat
toiminnantarkastukseen. Yhdistyksen vuosikokous kutsutaan koolle
vähintään seitsemän päivää ennen kokousta seuran lehdessä ja
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seuran kotisivuilla. Muita kokouksia pidetään, kun hallitus katsoo
sen tarpeelliseksi tai vähintään kymmenesosa äänioikeutetuista
jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää ilmoitetun asian
käsittelemistä varten. Muut kokoukset ja tilaisuudet tiedotetaan
yhdistyksen jäsenille pääsääntöisesti sähköpostilla tai yhdistyksen
verkkosivuilla vähintään kolme päivää ennen kokousta.
12§ Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.

valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;

2.

todetaan kokouksen laillisuus;

3.

esitetään yhdistyksen vuosikertomus;

4.

esitetään yhdistyksen tilit ja toiminnantarkastajien lausunto
sekä vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden
myöntämisestä;

5.

päätetään jäsenmaksun ja kulukorvausten suuruudesta;

6.

hyväksytään toimintasuunnitelma sekä talousarvio alkanutta
vuotta varten;

7.

valitaan hallitukselle vuorovuosin kahdeksi vuodeksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja;

8.

päätetään hallituksen jäsenmäärästä ja valitaan hallituksen
jäsenet erovuoroisten tilalle;

9.

valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa kuluvan vuoden tilejä ja hallintoa tarkastamaan;

10. käsitellään muut esille tulevat asiat.
13§ Jäsenten kokouksissa esittämät asiat voidaan ottaa niissä
käsiteltäviksi, ei kuitenkaan päätettäviksi. Jos jäsen haluaa jonkin
asian yhdistyksen kokouksessa päätettäväksi, tehköön siitä
kirjallisen esityksen hallitukselle kaksi viikkoa ennen kokousta, että
hallitus ehtii antaa siitä oman lausuntonsa.
14§ Yhdistys on oikeutettu vastaanottamaan avustuksia, lahjoituksia ja
testamentteja, sekä omistamaan ja hallitsemaan kiinteää
omaisuutta.
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15§ Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten
enemmistöllä, mikäli näissä säännöissä ei ole toisin määrätty.
Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi
vaaleissa, joissa ratkaisu tapahtuu arvalla. Äänestys on avoin, jollei
vähintään kaksi jäsentä vaadi suljettua äänestystä.
16§ Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa, jos
muutoksesta on kokouskutsussa mainittu ja jos muutosta kannattaa
3⁄4 annetuista äänistä.
17§ Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään
kuukauden väliajoin pidetyssä kokouksessa vähintään 3⁄4 äänten
enemmistöllä. Jos yhdistys purkautuu, on sen varat käytettävä
yhdistyksen tarkoitusta palvelevan toiminnan hyväksi
purkautumisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaan.
18§ Mikäli näissä säännöissä ei toisin määrätä, yhdistyksen toiminnassa
noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.
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