ITKOSTEN SUKUKUNTA ry
Säännöt
SUKUKUNNAN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS
1. Yhdistyksen nimi on Itkosten Sukukunta ry, kotipaikkana Helsingin kaupunki. Yhdistystä
kutsutaan jäljempänä sukukunnaksi.
2. Sukukunnan tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä
ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta sukuun kuuluvien kesken.
Sukukuntaan kuuluvat suvun kantaisäksi määritetyn Lauri Itko(i)sen (1520-1580) jälkeläiset
sekä sukuun perhesiteiden myötä tulleet.
3. Sukukunta toteuttaa tavoitteitaan
-

keräämällä ja tallentamalla sukua koskevaa tietoutta sekä saattamalla tulokset
sukukunnalle tiedoksi
järjestämällä sukupäiviä, kokouksia, retkeilyjä ja muita yhteenkuuluvuutta edistäviä
tapahtumia
auttaa jäseniä selvittämään sukuhaaransa vaiheita ja historiaa
harjoittaa sukukunnan tavoitteita edistävää julkaisutoimintaa
pitää luetteloa sukukunnan äänioikeutetuista jäsenistä

Toimintansa tukemiseksi sukukunta voi ottaa vastaan testamentattua tai lahjoitettua
omaisuutta, perustaa rahastoja sekä järjestää varainkeräyksiä ja arpajaisia. Sukukunta voi
omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.

II

SUKUNNAN JÄSENYYS

Jäsenyys on perhekohtainen. Jokainen samaan perheeseen (ruokakuntaan) kuuluva henkilö
on tervetullut osallistumaan sukukunnan toimintaan.
Sukukunnan äänioikeutetuksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt
henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai perhesuhteiden kautta siihen
liittyvä.
Erityisistä syistä myös muu henkilö voidaan hyväksyä jäseneksi hallituksen päätöksellä.
Jäsen voi erota sukukunnasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti tai sähköpostilla hallitukselle tai
ilmoittamalla eroamisestaan sukukunnan kokouksessa.
Jäsenen tulee suorittaa varsinaisen sukukokouksen vahvistama jäsenmaksu vuosittain.
Samaan perhekuntaan kuuluvilta peritään vain yksi maksu. Maksun suorittaja edustaa
perhekuntaa sukukunnassa.
Jäsen katsotaan hallituksen päätöksellä eronneeksi, jos hän on jättänyt jäsenmaksunsa
suorittamatta kahdelta edeltäneeltä kalenterivuodelta.
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Jäsenmaksusta on vapaa sukukunnan varsinaisen kokouksen, hallituksen esityksestä
kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi kutsuma henkilö, joka erityisen ansiokkaasti on
edistänyt sukukunnan tavoitteita.
Hallitus voi päättää sukukunnan ainaisjäseneksi henkilön, joka maksaa kerralla 15 vuoden
jäsenmaksun.
Hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai muun vastaavan
syyn aiheuttaman maksukyvyn heikentymisen perusteella.
Sukukunnan äänioikeutettujen jäsenten luetteloa pitää hallitus.
III

HALLITUS
Sukukunnan asioita hoitaa varsinaisessa sukukokouksessa valittu hallitus. Hallituksen
toimikausi on varsinaisten sukukokousten (3 v ) välinen jakso.
Hallitukseen kuuluu viisi jäsentä ja kaksi varajäsentä. Kaikki ovat erovuorossa kauden
päätyttyä. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen.
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin, sekä
keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut mahdolliset toimihenkilöt.
Hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan sukukunnan esimieheksi ja varapuheenjohtajaa
varaesimieheksi.
Erityisiä tehtäviä varten hallitus voi asettaa työryhmiä tai muodostaa pysyvämpiä valiokuntia.
Hallitus kokoontuu kevät- ja syyskokoukseen esimiehen tai varaesimiehen kutsusta tai kun
vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen kun sukukunnan esimies tai varaesimies sekä kaksi jäsentä on
saapuvilla. Päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmistö on kannattanut. Tasatilanteessa
ratkaisee puheenjohtajan ääni, mutta henkilövalinnassa arpa.
Hallituksen kokouksessa pidetään päätöspöytäkirjaa.
Sukukunnan nimen kirjoittavat esimies ja varaesimies yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä
sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

IV

SUKUKUNNAN TILIT
Sukukunnan tilikausi on varsinaista sukukokousta edeltävän kolmen kalenterivuoden jakso.
Sukukunnan tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään seuraavan maaliskuun aikana.
Toiminnantarkastajien lausunto käsitellään hallituksen syyskokouksessa, ellei lausunto
edellytä hallituksen toimenpiteitä ja aikaisempaa kokoontumista.
Toiminnantarkastajien lausunto tilien ja hallinnon tarkastuksesta on annettava hallitukselle
huhtikuun aikana.
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V

VARSINAINEN SUKUKOKOUS

Sukukunnan varsinainen kokous pidetään hallituksen kutsusta joka kolmas vuosi touko –
syyskuun aikana.
Kokouskutsu on lähetettävä jokaiselle jäsenelle postitse tai julkaistava sukukunnan kotipaikan
sanomalehdessä tai on oltava luettavissa sukukunnan kotisivuilla www.itkoset.fi vähintään
kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta.
Sukukunnan ylimääräinen kokous pidetään mikäli sukukokous niin päättää tai kun hallitus
katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään yksi kymmenesosa sukukunnan äänioikeutetuista
jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelemistä varten kirjallisesti hallitukselta vaatii.
Ylimääräisen kokouksen kutsu lähetetään jokaiselle jäsenelle postitse ja sen on oltava perillä ja
luettavissa sukukunnan kotisivuilla vähintään kaksi (2) viikkoa aikaisemmin.
Sukukunnan varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kokouksen avaus
Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
Valitaan kaksi ääntenlaskijaa
Hyväksytään kokoukselle työjärjestys
Esitetään sukukunnan tilinpäätökset, vuosikertomukset ja toiminnantarkastajien
lausunnot tilikaudelta.
7. Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle tilikaudelle
9. Päätetään vuosittain kannettavan jäsenmaksun suuruus
10. Valitaan hallitukseen viisi jäsentä ja kaksi varajäsentä
11. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja yksi varatoiminnantarkastaja tarkastamaan
tilikauden tilejä ja hallintoa kalenterivuosittain
12. Päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista
13. Kokouksen päättäminen
Mikäli jäsen haluaa asian varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä
esimiehelle tai hallituksen jäsenelle kirjallisesti tai sähköpostitse vähintään kaksi viikkoa ennen
kokousta.
Sukukokouksessa on edeltäneen vuoden jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä,
kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenellä, ainaisjäsenellä ja jäsenmaksusta hallituksen
päätöksellä vapautetulla jäsenellä äänioikeus ja yksi ääni.
Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jonka hyväksi useimmat äänet on annettu, ellei
säännöissä edellytetä asiassa määräenemmistöä. Äänten mennessä tasan, tulee päätökseksi
se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut. Henkilövaalissa tasatilanteessa ratkaisee
arpa.
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VI

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA SUKUKUNNAN PURKAMINEN
Päätös sääntöjen muuttamisesta tai sukukunnan purkamisesta voidaan tehdä vain, jos siitä
on kokouskutsussa ilmoitettu.
Päätös sääntöjen muuttamisesta edellyttää, että sitä on kannattanut vähintään
kolme/neljäsosaa annetuista äänistä.
Sukukunnan purkamista koskevan päätöksen tekemiseen vaaditaan sama määräenemmistö
(3/4) kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden väli on vähintään kaksi kuukautta.
Mikäli sukukunta purkautuu, on viimeisessä kokouksessa päätettävä sukukunnan omaisuuden
käyttämisestä sukukunnan tarkoitusta edistävällä tavalla.
Sukukunnan arkisto on luovutettava Valtionarkistoon tai Savon maakunta-arkistoon.
Kaikessa muussa noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.

