
KARHUSTEN SUKUSEURA RY:N SAANNOT:

Yhdistyksen nimi on Karhusten sukuseura ry, ja sen kotipaikka on Kuopion kaupunki.
Toimialue on koko maa. Yhdistysta kutsutaan jaljempana sukuseuraksi.

2) vaalia Karhusten suvun perinteitaja edistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta suvun
keskuudessa ja sukuhaarojen valilla.

2) tukee sukuaja sukuhaaroja koskevaa sukututkimustoimintaa perustamalla
sukututkimusjaoston tai -jaostoja asian nostattamasta kiinnostuksesta riippuen.
Sukuseura valitsee sukututkimuksen vanhimman, joka opastaa ja valvoo jaostossa sukua
tutkivien nuorempien tutkijoiden toimintaa,

Toimintansa tukemiseksi sukuseura voi ottaa vastaan testamentattuaja lahjoitettua
omaisuutta, perustaa rahastoja seka asianomaisella luvalla jarjestaa kerayksia ja arpajaisia.
Sukuseura voi my6s omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistOja.

Sukuseuran varsinaiseksi jaseneksi voidaan hyvaksya jokainen 18 vuotta taytlanyt Karhusena
syntynyt henkilO, joko isan tai aidin puolelta Karhusesta polveutuva, samoinkuin jokainen,
joka on tai on ollut naimisissa mainittuun sukuun kuuluvan tai siita polveutuvan henkilon
kanssa ja heidan perheenjasenensa. Sukuseuran jasenet hyvaksyy hallitus. Jasenyys alkaa,
kun hallitus on hyvaksynytjasenen. Jasenella on oikeus erota sukuseurasta ilmoittamalla siita



kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisestaan
sukuseuran kokouksessa. Sukuseuraan voidaan ottaa myos sukuun kuulumattomia
kannattajajaseniksi. Varsinaiset jasenet ovat joko vuosi- tai ainaisjasenia.

Jasenilta perittavan mahdollisen liittymismaksun ja vuotuisen jasenmaksun suuruudesta
paattaa sukuseuran varsinainen kokous. Sukuseuran hallitus voi myontaa vapautuksen
jasenmaksusta korkean ian, sairauden tai maksukyvyn huomattavan heikentymisen perusteella.
Ainaisjaseneksi katsotaanjasen, joka yhdeIIa kertaa suorittaa voimassa olevanjasenmaksun
kaksikymmenkertaisena. Sukuseuran hallitus voi kutsua ainaisjaseneksi myos jasenen, joka
on suorittanut jasenmaksunsa 20 vuoden ajan. Ainaisjaseniksi siirtyvat suostumuksensa
mukaisesti hallituksen paatoksella myos ne seuran jasenet, jotka ovat taytlaneet 65 vuotta ja
suorittaneet jasenmaksunsa 15 vuoden ajan.
Kanattajajaseneksi paasee henkilO tai oikeuskelpoinen yhteiso, joka suorittaa voimassaolevan
vuosijasenen jasenmaksun kolmikymmenkertaisena.
Sukuseuran jasenen tai sukuun kuuluvan aile 18-vuotiaat lapset voivat liittya sukuseuraan
nuorisojasenina. He ovat vapaitajasenmaksusta eika heilla ole aanioikeutta sukuseuran
kokouksissa.
Milloin jasen on toiminnallaan vahingoittanut sukuseuraa tai muistutuksista huolimatta
laiminlyonytjasenmaksunsa suorittamisen, voidaan hanet hallituksen paatoksella erottaa
sukuseurasta. Erotetulla jasenella on oikeus valittaa paatoksesta sukuseuran seuraavaan
kokoukseenjattamalla 30 vuorokauden kuluessa erottamispaatOksesta tiedon saatuaan
kirjallisen valituksen hallitukselle.
Hallituksen esityksesta voi sukuseuran kokous kutsua sukuseuran kunniajaseneksi henkilon,
joka on erityisesti ansioitunut sukuseuran toiminassa tai muulla toiminnallaan edistanyt
huomattavasti sukuseuran tarkoituksen toteutumista. Kunniajasen on vapaajasenmaksusta.
Kunniajasenella on kuitenkin aanioikeus sukuseuran kokouksissa.
Sukuseuran jasenluetteloa pitaa sukuseuran hallitus.

Sukuseuran asioita hoitaa sukuseuran hallitus, joka valitaan sukuseuran varsinaisessa
sukukokouksessa. Hallituksen toimikausi on kahden varsinaisen sukukokouksen valinen aika
eli kolme vuotta.
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja nelja muuta jasenta.
Hallitusta valittaessa tulee pyrkia suvun eri haarautumien mukanaoloon hallituksessa.
Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta sukuseuran rahastonhoitajan ja muut
tarvittavat toimihenkilOt seka maarittelee heidan tehtavansa ja niista mahdollisesti
maksettavat palkkiot ja korvaukset.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai taman estyneena ollessa varapuheenjohtajan kutsusta,
kun he katsovat siihen olevan aihetta, tai kun vahintaan kaksi hallituksen jasenta sita vaatii.
Hallitus on paatosvaltainen, kun lasna on puheenjohtaja tai varapuheenjohtajaja vahintaan
kohne muuta hallituksen jasenta. Hallituksen paatOkseksi tulee mielipide, jota enemmisto
kokouksessa kannattaa. Aanten mennessa tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, paitsi
vaaleissa arpa. Hallituksen kokouksista on pidettava paatospoytakirjaa, jonka hallituksen
kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat.

Sukuseuran nimen kirjoittaa sukuseuran puheenjohtaja yhdessa varapuheenjohtajan kanssa
tai jompikumpi heista yhdessa sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.



Sukuseuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpaatos tarvittavine asiakirjoineenja hallituksen
vuosikertomus on annettava tilintarkastajille tarkastettavaksi viimeistaan seuraavan helmikuun
kuluessa. Tilintarkastajien lausunto tilienja sukuseuran hallinnon tarkastuksesta on annettava
hallitukselle viimeistaan seuraavan maaliskuun aikana.

Sukuseuran kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on joko postitettava jokaiselle
jasenelletai julkaistava ainakin Kuopiossa ilmestyvassa sanomalehdessa. Postittamisen ja
julkaisemisen on tapahduttava viimeistaan kolmekymmenta paivaa ennen kokousta.

Sukuseuran varsinainen sukukokous pidetaan joka kolmas vuosi hallituksen maaraamana
paivana huhti - syyskuun aikana.
Seuran ylimaarainen sukukokous pidetaan, kun sukuseuran sukukokous niin paattaa tai kun
hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vahintaan yksi kymmenesosa seuran
aanioikeutetuista jasenista sita ilmoittamansa asian kasittelya varten kirjallisesti vaatii.
Sukuseuran sukukokouksessa on jokaisella kunniajasenella, ainaisjasenella, jasenmaksusta
hallituksen paatoksella vapautetulla jasenella ja edellisen vuoden jaseninaksunsa maksaneella
varsinaisella jasenella aanioikeus. lokaisella aanioikeutetulla on yksi aani.
Sukuseuran paatokseksi tulee 10 §:ssa tarkoitettuja paatoksia lukuun ottamatta, se mielipide,
jota on kannattanut yli puolet aanestyksessa annetuista aanista. Aanten mennessa tasan
ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide, paitsi vaaleissa arpa.

Sukuseuran varsinaisessa sukukokouksessa kasitellaan seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus;
2. todetaan kokouksen laillisuus ja paatosvaltaisuus;
3. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi poytakirjantarkastajaa;
4. valitaan kaksi aantenlaskijaa;
5. hyvaksytaan kokoukselle tyojarjestys;
6. esitetaan seuran tilinpaatOkset, vuosikertomukset ja tilintarkastajien lausunnot edeltavalta

kolmivuotiskaudelta;
7. paatetaan tilinpaatOsten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myontamisesta;
8. vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle varsinaisten sukukokousten valiselle

kolmivuotiskaudelle, maarataan vuotuiset jasenmaksut seuraaville kolmelle
kalenterivuodelle, vahvistetaan talousarvio kolmen seuraavan tilikauden muodostamalle
ajanjaksolle;

9. valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja nelja muutajasenta;
10. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa;
II. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikali seuran jasen haluaa saada jonkin asian sukuseuran varsinaisen sukukokouksen
kasiteltavaksi, on hanen ilmoitettava siita hallitukselle kirjallisesti niin hyvissa ajoin, etta asia
voidaan sisallyttaa kokouskutsuun.



P1UitossaantOjen muuttamisesta ja sukuseuran purkamisesta on tullakseen voimaan tehtava
sukuseuran kokouksessa vahintaan kolmen neljasosan enemmistOl1a annetuista aanista.
Kokouskutsussa on mainittava saantOjen muuttamisesta tai sukuseuran purkamista koskevan
asian esilla olosta.
Sukuseuran purkautuessa kaytetaan sukuseuran varat sukuseuran tarkoituksen edistamiseen
purkamista paattavan kokouksen maaraamalla tavalla. Sukuseuran tullessa lakkautetuksi
kaytetaan varat sukuseuran tarkoituksen edistamiseen.

Muussa paatOksenteossa noudatetaan niita yhdistyslain saannoksia, jotka sitovat kaikkia
yhdistyksia.


