Paavolaisten Sukuseura ry:n säännöt
1 §.

Yhdistyksen nimi on Paavolaisten Sukuseura ry. ja sen kotipaikka on Helsinki.

2.

Yhdistyksen tarkoitus on:
1.Esivanhempien kotiseudun perinteitä vaalein ylläpitää yhteyttä Paavolaisten suvun jäsenten välillä ja
tutustuttaa heitä toisiinsa.
2.Hankkia, järj estää ja säilyttää tietoa ja aineistoa suvun ja sen jäsenten vaiheista sekä edistää suvun ja
siihen liittyvien sukujen tutkimusta.
3.Lujittaa sukuhengen ja sukukunnian tuntoa suvun jäsenissä.
4.Mahdollisuuksien mukaan osallistua erikoisesti sukua ja sen kotiseutua koskeviin hankkeisiin.

3 §.

Yhdistyksen jäseneksi tulee automaattisesti jokainen Paavolaisen suvun jäsen, jollaiseksi katsotaan
Kivennavan Kaukolempiälän kylässä vuonna 1753 kuolleen Pietari Tuomaanpoilca Paavolaisen ja
hänen vaimonsa Maria Heikintyttären aviosta suoraan alenevassa polvessa olevat jälkeläiset.
Sukuseura on avoin kaikille henkilöille, jotka tuntevat kiinnostusta sukuseuratoimintaan kohtaa.
Ilmoitus liittymisestä toimitetaan johtokunnalle.

4.

Erikoisesti ansioituneen jäsenensä yhdistys voi valita sukukokouksessa johtokunnan esityksestä
kunniaj äseneksi.

5.

Yhdistyksen jäsen on velvollinen kirjallisesti ilmoittamaan johtokunnalle perheensä tapahtumista, kuten
syntymästä, avioliitosta, avioerosta, kuolemasta sekä muista merkkitapahtumista.

6.

Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistykselle jäsenmaksu, jonka suuruus vahvistetaan
varsinaisessa sukukokouksessa.

7.

Yhdistyksen hallituksena toimii ja sen asioita hoitaa yhdeksän (9) varsinaista ja kolme (3) varajäsentä
käsittävä johtokunta, joka ensi kerran valitaan sukuseuran perustavassa kokouksessa ja sen jälkeen
sukukokouksissa.
Johtokunnassa on suvun eri haarojen oltava riittävän tasapuolisesti edustettuina. Johtokunta valitsee
keskuudestaan suvun esimiehen, joka toimii johtokunnan puheenjohtajana ja varapuheenjohtajan.
Johtokunta valitsee lisäksi keskuudestaan tai sukuseuran muista jäsenistä sihteerin, taloudenhoitajan
ynnä muita tarvittavia toimihenkilöitä. Johtokunta on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtajan tai
varapuheenjohtajan lisäksi neljä (4) muuta johtokunnan jäsentä. Kokouskutsu on puheenjohtajan
toimesta annettava suullisesti tai kirjallisesti johtokunnan jäsenille. Johtokunta on kutsuttava koolle,
milloin puheenjohtaja sen katsoo tarpeelliseksi tai vähintään viisi (5) johtokunnan jäsentä sitä vaatii.
Johtokunta voi valita keskuudestaan valiokuntia sekä asettaa toimikuntia.
Jokaisessa sukukokouksessa on erovuorossa kolme (3) johtokunnan jäsentä ja yksi (1) johtokunnan
varajäsen vuoron mukaan. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen.
Sukuseuran nimen kirjoittavat johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai
taloudenhoitaja, kukin yksin. Johtokunta huolehtii siitä, että sukukokouksessa todetaan suvun iältään
vanhin jäsen, sekä iältään vanhin Pietari Tuomaanpoika Paavolaisesta suoraan alenevasti polveutuva
miespuolinen suvun jäsen.
Suvun kaikki jäsenet kutsutaan varsinaiseen sukukokoukseen joka toinen vuosi. Ylimääräisiä
sukukokouksia pidetään tarpeen vaatiessa.
Varsinainen sukukokous pyritään pitämään kesäkuussa. Kokouksesta ilmoitetaan kullekin suvun
jäsenelle vähintään kolme (3) viikkoa aikaisemmin kirjeellisesti tai ilmoittamalla johtokunnan
määräämissä sanomalehdissä. Johtokunnan on hyvissä ajoin ennen sukukokousta nimettävä henkilö,
joka vastaa sukukokouksen järjestelyistä.

9.

Varsinaisessa sukukokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.

Suoritetaan kokouksen avaus

2.

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

3.

Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4.

Vahvistetaan kokouksen työjärjestys.

5.

Käsitellään johtokunnan toimesta laadittu toimintakertomus.

6.

Käsitellään tilikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.

7.

Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä taloudenhoitajallejajohtokunnalle.

8.

Suoritetaan erovuoroisten johtokunnan jäsenten vaalit.

9.

Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet.

10. Käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat.
10.

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain, kunkin vuoden joulukuun 31. päivänä. Tilit ja muut
yhdistyksen hallintoa koskevat asiakirjat on jätettävä yhdistyksen tilintarkastajille viimeistään 1.
päivänä maaliskuuta. Tilintarkastajien on ennen toukokuun 1. päivää annettava johtokunnalle
kirjallinen kertomus toimittamastaan yhdistyksen hallinnon- ja tilien tarkastuksesta.

1 1.

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä sukukokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4)
enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen
purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat purkamisesta päättävän kokouksen
määräämällä tavalla yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen. Arkisto luovutetaan Valtionarkistoon.

12.

Muissa kohdin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.

