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Rekisterinumero: 96.592 

YHDISTYKSEN SAANNOT 

Nimi: Kansasten sukuseura ry 

Kotipaikka: Leppavirta 

1 § Nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Kansasten sukuseura ry ja sen kotipaikka on Leppavirran kunta. Naissa 

saannoissa yhdistyksesta kaytetaan nimitysta sukuseura tai seura. 

2 § Tarkoitus ja toimintamuodot 
Sukuseuran tarkoituksena on toimia suvun jasenten valisena yhdyssiteena, vaalia suvun 

perinteita ja edistaa suvun jasenten yhteenkuuluvuuden tunnetta. 

Seura ja~estaa sukukokouksia, edistaa suvun historian tutkimusta ja sen muistojen 

sailyttamista seka pitaa luetteloa sukuun kuuluvista henkil6ista. 

Seura voi ottaa vastaan testamentti- ja muita lahjoituksia seka omistaa ja hall ita kiinteaa 

omaisuutta. 
Seura ei ha~oita elinkeinotoimintaa eika sen tarkoituksena ole taloudellisen hyodyn tai voiton 

tuottaminen jasenilleen. 

3 § Jasenet 
Seuran jaseneksi paasee jokainen Johan Kansasesta ( 1679 -1748) polveutuva henkilo 

puolisoineen ja lapsineen. 

Sukuseuran hallitus voi hyvaksya jaseneksi myos suvun ulkopuolisen henkilon, joka on 
kiinnostunut sukuseuran toiminnasta. 

Sukuseuran jasen on velvollinen suorittamaan jasenmaksun, jonka suuruuden varsinainen 

sukukokous maaraa. Jasen, joka kerralla suorittaa vuosimaksun viisitoistakertaisen (15) maaran, 

ei sen jalkeen ole velvollinen suorittamaan jasenmaksua. 

Jasen, joka ei ole maksanut jasenmaksuaan neljaan (4) vuoteen, katsotaan eronneeksi. 
Seuran jasenen toivotaan lahettavan sihteerille sukuluetteloa varten tiedot perheessaan 

sattuneista syntyma-, vihkimis- ja kuolintapauksista seka muista sukuluetteloon merkittavista 
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asioista. 

4 § Hallitus
 
Sukuseuran asioita hoitaa hallitus, joka valitaan seuran varsinaisessa sukukokouksessa.
 

Hallituksen toimikausi on varsinaisten sukukokousten valinen aika.
 

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja viisi (5) muuta jasenta.
 
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan seka ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta
 

sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilot.
 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hanen estyneena ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai
 
kun vahintaan puolet hallituksen jasenista sita vaatii.
 

Hallitus on paatOsvaltainen, kun vahintaan puolet sen jasenista, puheenjohtaja tai
 

varapuheenjohtaja mukaan luettuna on lasna. Aanestykset ratkaistaan yksinkertaisella aanten
 
enemmistblla. Aanten mennessa tasan ratkaisee puheenjohtajan aani, vaaleissa kuitenkin arpa.
 

Hallitus huolehtii seuran tarkoituksen toteuttamisesta, pitaa seuran jasenluetteloa, vastaa
 

sukuluettelon hoitamisesta sukututkimuksessa yleisesti noudatettujen periaatteiden mukaisesti
 

ja hoitaa seuran omaisuutta.
 

Hallitus antaa tarvittaessa ohjeet sihteerin, rahastonhoitajan ja seuran mahdollisesti ottamien
 

muiden toimihenkiloiden toimintaa varten.
 

Juoksevien asioiden hoitamista varten hallitus voi asettaa keskuudestaan tyovaliokunnan.
 

Hallitus voi myos asettaa toimikuntia hoitamaan tai ohjaamaan maarattya seuran tehtavaa.
 

5 § Sukuseuran nimen kirjoittaminen
 

Seuran nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessa tai jompikumpi
 

heista yhdessa sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.
 

6 § Tilikausi ja toiminnantarkastus
 

Sukuseuran tilikausi on 1.5. - 30.4. Tilinpaatokset tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen
 
vuosikertomukset on annettava toiminnantarkastajalle viimeistaan kuukautta ennen varsinaista
 

sukukokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle
 
viimeistaan kaksi (2) viikkoa ennen sukukokousta.
 

7 § Sukuseuran kokoukset ja koollekutsuminen
 

Varsinainen sukukokous pidetBan joka toinen vuosi paikassa ja aikana, jonka hallitus paattaa.
 
Sukuseuran kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on lahetettava joko sahkopostitse tai
 

kirjeitse jasenille viimeistaan kolmekymmenta (30) vuorokautta ennen kokousta.
 

Varsinaisessa sukukokouksessa
 
1) valitaan kokouksen pUheenjohtaja, p6ytakirjanpitaja ja kaksi pOylakirjan tarkastajaa
 

2) esitetaan tilikausittainen tilinpaatos, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
 

3) paatetaan tilinpaatosten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myontamisesta tilivelvollisille
 
4) vahvistetaan talousarvio ja toimintasuunnitelma seuraavalle toimikaudelle
 

5) valitaan toiminnantarkastaja ja hanelle varahenkilb seuraavaksi toimikaudeksi
 

6) paatetaan jasenilta kannettavista jasenmaksuista
 

Patentti- ja rekisterihallitus Arkadiankatu 6A puhelin 029 509 5959 www.prh.fi 
Yhdistys- ja saatioasiat PL 1190 faksi 029509 5328 

00101 Helsinki 



Patentti- ja rekisterihallitus JAlJENNOS 3(3) 
Yhdistys- ja saatiOasiat 

18.02.2014 

7) valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jasenet seuraavaksi toimikaudeksi 

8) paatetaan rahastojen perustamisesta ja niiden kaytosta 

9) vahvistetaan tarvittaessa hallitukselle yleiset toimintaohjeet seuraavaa toimikautta varten 

10) paatetaan toimihenkiloille maksettavista palkkioista 
11) kasitellaan muut hallituksen esittamat kokouskutsussa mainitut asiat. 

Mikali sukuseuran jasen haluaa saada jonkin asian seuran varsinaisen sukukokouksen 

kasiteltavaksi, on hanen i1moitettava siita hallitukselle kirjallisesti maaliskuun loppuun 
mennessa sina vuonna, jona sukukokous pidetaan, jotta asia voidaan sisallyttaa kokouskutsuun. 

Ylimaarainen sukukokous kutsutaan koelle, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun 

vahintaan 1/10 yhdistyksen aanioikeutetuista jasenista sita on vaatinut hallitukselle 

jatt8mallaan ki~elmalla, jossa on itmoitettu kasiteltavaksi tuleva asia. Ylimaaraisessa 

sukukokouksessa kasitellaan ne asiat, joita varten se on kutsuttu koolle. 

Sukukokouksen paatokset tehdaan yksinkertaisella aanten enemmistolla, paitsi sukukokouksen 

saantoja muutettaessa tai seuraa lopetettaessa. Aanten mennessa tasan ratkaisee puheenjohtajan 

aani paitsi vaaleissa arpa. 

8 § Saantojen muuttaminen ja sukuseuran purkaminen 

Paatos saantojen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tehtava seuran kokouksessa vahintaan 

kolme neljasosan (3/4) enemmistolla annetuista aanista. Kokouskutsussa on mainittava saantojen 
muuttamista tai seuran purkamista koskevan asian esillaolosta. 
Olemassa olevia saantoja muutettaessa saavutetut jasenoikeudet sailyvat. 

Sukuseuran purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi seuran varat kaytetaan sen tarkoituksen 
edistamiseen purkamisesta paattavan kokouksen maaraamalla tavalla. 

Tiedot on tulostettu koneellisesti yhdistysrekisterija~estelmasta. Patentti

ja rekisterihallituksen paperille tulostettuna asiaki~a on alkuperainen ilman 

alleki rjoitusta. 
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