
Muutokset vuosien 2013 ja 2022 sääntöjen välillä 

Lähtökohtana sääntömuutoksille oli seuran taloustilanteen saattaminen tulevaisuudessa 
tasapainoon ja seuran toiminnan mahdollistaminen sääntöjen mukaisena myös kriisiaikoina. 
Säännöt muokattiin Patentti- ja rekisterihalliuksen yhdistyksille antamien mallisääntöjen ja 
Sukuseurojen Keskusliiton mallin pohjalta. Pykäliin on lisätty otsikot mallisääntöjen 
mukaisesti. Vanhoihin, vuonna 2013 hyväksyttyihin sääntöihin sisältyvät asiat ovat uusissa, 
vuonna 2022 hyväksytyissä säännöissä pääsääntöisesti entisen sisältöisiä, mutta ne ovat eri 
pykälissä kuin vanhoissa säännöissä.  

Muutoksia seuran hallitus on kuitenkin tehnyt seuraaviin sääntökohtiin: 

- yhdistykseen on jatkossa mahdollista liittyä vain vuosimaksulla joko varsinaisena 
jäsenenä tai kannatusjäsenenä tai -yhteisönä (iän tai muun syyn takia jäsenmaksusta 
voidaan vapauttaa; siitä päättää hallitus niin kuin tähänkin asti) 

- täysjäseneksi voi liittyä 15-vuotiaana (yhdistyslaki: 15-vuotiaalla äänioikeus, jos 
säännöissä ei muuta sanota) 

- sukukokouksia ei tarvitse pitää joka vuosi, vaan sukukokousväli voi olla 1 – 3 vuotta 
(tilinpäätökset, toiminnan ja tilien tarkastukset kuitenkin vuosittain) 

- hallitus voi siirtää sukukokousta ylivoimaisen esteen sattuessa 
- sukukokouksen voi osallistua myös etänä (osallistumisoikeuden tarkistus ja etäyhteyden 

järjestäminen jää hallituksen tehtäväksi) 
- sääntöjen muuttamisen ja sukuseuran lakkauttaminen edellyttämä äänimäärä muutettu 

mallisääntöjen mukaiseksi 
o sääntöjen muuttaminen: uusissa säännöissä 3/4 enemmistö, vanhoissa 

yksinkertainen enemmistö  
o seuran lakkauttaminen: uusissa 3/4 enemmistö, vanhoissa 2/3 enemmistö 

kahdessa peräkkäisessä kokouksessa  

Joihinkin vanhojen sääntöjen kohtiin on tehty tarkennuksia: 

- jäsenyyden alkamishetki on määritelty tarkemmin kuin vanhoissa säännöissä (hallitus 
hyväksyy ja ensimmäinen jäsenmaksu pitää olla maksettu) 

- seurasta voidaan erottaa ensimmäisestä maksamattomasta vuosijäsenmaksusta 
(vanhoissa säännöissä 3 vuoden maksamattomien jäsenmaksujen jälkeen) 

- tarkennus liittymisvuoden jäsenmaksuun 
- hallituksen kokouskutsun toimitusaika on määritelty: 2 viikkoa ennen kokousta 
- vuosikokouksen jälkeiselle ensimmäiselle hallituksen kokoukselle on määritelty 

kokoonkutsuja; johtuu siitä, että vuosikokous valitsee vain hallituksen jäsenet eikä 
hallituksella ei ole toimihenkilöitä (puheenjohtajaa, varapuheenjohtajaa tai sihteeriä); 
hallitus valitsee puheenjohtajan ja muut toimihenkilöt keskuudestaan vasta 
ensimmäisessä kokouksessaan vuosikokouksen jälkeen (poikkeama mallisäännöistä, joka  
oli  jo vanhoissa säännöissä ja joka haluttiin säilyttää uusissa säännöissä) 

- lisätty, että veroilmoitus tehdään hallituksen hyväksymän tilinpäätöksen tiedoilla; 
lopullinen seuran tilipäätös hyväksytään vasta sukukokouksessa, joka on tavallisesti 
veroilmoituksen jättöpäivän jälkeen; sukukokous on touko-syyskuussa, veroilmoitus on 
jätettävä (tällä hetkellä) huhtikuun loppuun mennessä 

- sukukokouksesta ilmoittamista on muutettu: jäsenille tieto sukukokouksesta kirjeellä tai 
sähköpostilla, muille lehti-ilmoituksella, nettisivujen kautta tai jollain muulla sopivalla 
tavalla 


