
 

    
HUUSKOSTEN SUKUSEURA RY:N SÄÄNNÖT 
 
1 § NIMI JA KOTIPAIKKA 
 
Yhdistyksen nimi on Huuskosten Sukuseura ry, josta käytetään näissä säännöissä lyhennettyä nimeä seura. 
Seuran kotipaikka on Helsingin kaupunki.  
 
2 § TARKOITUS 
 
Seuran tarkoituksena on vaalia Huuskosten suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsenten 
keskuudessa.  
 
3 § SEURAN TOIMINNAN LAATU 
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura: 
 

1. järjestää sukukokouksia ja juhlia 
2. kerää ja arkistoi sukua koskevaa tietoutta 
3. selvittää suvun vaiheita sekä saattaa tutkimustyön tulokset jäsenten tietoon 
4. mahdollisuuksien mukaan luetteloi suvun jäsenet. 
 

Toimintansa tukemiseksi seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Seura voi omistaa toimintaansa 
varten tarpeellista kiinteää omaisuutta.  
 
4 § JÄSENYYS 
 
Seuran jäseneksi voidaan ottaa jokainen 18 vuotta täyttänyt, Huuskonen-nimeä tai nimen johdannaista 
kantava tai muuten todistettavasti sukuun kuuluva henkilö. Myös henkilö, joka on avioliiton kautta tähän 
sukuun liittynyt, sekä ne Huuskoset, jotka ovat avioliiton kautta liittyneet muihin sukuihin ja heidän lapsensa 
voidaan ottaa jäseneksi.  Jäsenet hyväksyy hakemuksesta seuran hallitus.  
 
5 § JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN 
 
Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka 
ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.  
 
Hallitus voi erottaa jäsenen seurasta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta tai muuten 
jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on seuraan liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään seurassa 
tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut seuraa.  
 
6 § JÄSENMAKSU 
 
Seuran jäsenen tulee sukuparlamenttien välisenä aikana suorittaa sukuparlamentin vahvistama jäsenmaksu. 
Seuran jäsenistä on hallituksen pidettävä jäsenluetteloa.  
 
7 § HALLITUS 
 
Seuran hallitus valitaan joka kolmas vuosi pidettävässä sukuparlamentissa. Hallituksen toimikausi on 
sukuparlamenttien välinen aika. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja seitsemän (7) jäsentä, sekä heille 
henkilökohtaiset varajäsenet (7). Hallituksen puheenjohtaja toimii seuran esimiehenä.  Hallitus valitsee 
keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt. Hallitus voi keskuudestaan 
tai muista seuran jäsenistä asettaa valiokuntia erityisten tehtävien hoitamista varten.  
 
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme (3) muuta jäsentä 
on paikalla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan se mielipide 
voittaa, jonka puolesta puheenjohtaja on äänestänyt.  
 
8 § SEURAN NIMENKIRJOITUS 
 
Seuran nimen kirjoittaa joko puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.   
 
 
 



 2

 
9 § TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS 
 
Seuran tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on jätettävä tilintarkastajalle helmikuun loppuun mennessä. 
Tilintarkastajan lausunto tilien ja seuran hallinnon tarkastuksesta on jätettävä viimeistään maaliskuun loppuun 
mennessä seuran hallitukselle. Seuran toimintakausi on sukuparlamenttien välinen aika. 
 
 
 
 
10 § KOKOUKSET 
 
Seuran varsinainen sukukokous, jota kutsutaan myös sukuparlamentiksi, pidetään joka kolmas vuosi kesä-
elokuussa hallituksen kutsusta sen määräämässä paikassa ja aikana, ja siitä on ilmoitettava jäsenille 
vähintään kaksi viikkoa ennen kutsulla, joka on julkaistu sanomalehdissä tai saatettu tiedoksi kirjeellä.  
 
Ylimääräinen sukukokous on kutsuttava koolle, kun seuran kokous tai hallitus pitää sitä tarpeellisena tai kun 
vähintään 1/10 seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä vaatii.  
 
Sukuparlamentissa käsitellään seuraavat asiat: 
 

1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi 
ääntenlaskijaa 

2. todetaan kokouksen laillisuus 
3. esitetään varsinaisten sukukokousten välisten tilikausien toimintakertomukset, tilinpäätökset ja 

tilintarkastajan lausunnot ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden 
myöntämisestä tilivelvollisille 

4. esitetään hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimintakaudelle ja 
päätetään sen vahvistamisesta 

5. valitaan hallituksen puheenjohtaja 
6. valitaan muut hallituksen jäsenet 
7. valitaan varsinainen tilintarkastaja ja varatilintarkastaja kolmen seuraavan vuoden tilejä tarkastamaan  
8. päätetään jäsenmaksun suuruudesta 
9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 
 

Kokouksen muun ohjelman tulee, mikäli mahdollista, liittyä seuran tarkoitusperiin.  
 
11 § ÄÄNIOIKEUS JA ÄÄNESTYS 
 
Sukukokouksessa on jokaisella seuran läsnä olevalla jäsenellä, joka on maksanut jäsenmaksunsa, yhtäläinen 
äänioikeus. Äänestys on avoin, ellei ole päätetty käyttää suljettua äänestystä. Päätökseksi tulee se mielipide, 
jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä, ellei näissä säännöissä ole edellytetty määräenemmistöä. 
Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni. Äänten ollessa tasan vaaleissa, 
ratkaistaan tulos arvalla.  
 
12 § PAIKALLISOSASTOT 
 
Seuran toiminnan edistämiseksi voidaan perustaa paikallisia rekisteröimättömiä osastoja, joille seuran hallitus 
voi antaa näiden sääntöjen lisäksi ohjesäännöt, jotka eivät saa olla ristiriidassa näiden sääntöjen kanssa.  
 
12 § SÄÄNTÖJEN MUUTAMINEN JA SEURAN PURKAMINEN 
 
Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta, seuran purkamisesta, kiinteistön ostamisesta, myymisestä tai 
kiinnittämisestä voidaan tehdä vain, jos siitä on kokouskutsussa nimenomaan ilmoitettu. Edellä mainittujen 
päätösten tekoon tarvitaan kahden kolmasosa (2/3) äänten enemmistö äänestyksessä annetuista äänistä. 
Päätös sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta voidaan tehdä vain sukuparlamentissa.  Jos seura 
purkaantuu, on viimeisessä sukukokouksessa päätettävä seuran omaisuuden käyttämisestä seuran 
tarkoitusperiä vastaavaan tarkoitukseen.  


