
PARVIAISTEN  SUKUSEURA  RY:N  SÄÄNNÖT 
 
Hyväksytty ylimääräisessä sukukokouksessa 8.12.2001 hotelli-ravintola Savoniassa Kuopiossa, tarkennukset hyväksytty 

sukuneuvoston kokouksessa 9.3.2002 Vantaalla. Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen Yhdistysrekisteriin 
23.4.2002 rekisterinumerolla 74.085. 

 
1 §  NIMI  JA  KOTIPAIKKA 
 
Yhdistyksen nimi on Parviaisten Sukuseura ry  sen kotipaikka Kuopion kaupunki. Yhdistyksen nimestä voidaan 
käyttää epävirallista lyhennettä PSS. Yhdistystä kutsutaan jäljempänä sukuseuraksi tai seuraksi, hallitusta 
sukuneuvostoksi ja sen puheenjohtajaa esimieheksi ja varapuheenjohtajaa varaesimieheksi. 
 
2 §  TARKOITUS  JA  TOIMINTA 
 
Parviaisten Sukuseura ry:n tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää 
yhteenkuuluvuuden tunnetta koko suvun ja erityisesti jäsentensä keskuudessa. 
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura 
 järjestää yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita seuran toimintaan liittyviä samantapaisia tilaisuuksia 
 kerää ja arkistoi sukua koskevaa tietoutta sekä saattaa sitä jäsenten tietoon 
 harjoittaa sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisu- ja ansiotoimintaa yhdistyslain tarkoittamassa laajuudessa 

sekä 
 pitää luetteloa sukuseuran ja suvun jäsenistä. 
 
Toimintaansa varten seura voi ottaa vastaan testamentattua tai lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja sekä 
asianomaisella luvalla järjestää varainkeräyksiä ja arpajaisia. Seura voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia 
kiinteistöjä ja muuta tarpeellista omaisuutta. 
 
3 §  JÄSENET 
 
Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka kuuluu isän tai äidin puolelta sukuun tai joka 
avioliiton kautta on siihen liittynyt. 
 
Sukuseuran jäsenet hyväksyy sukuneuvosto, joka myös pitää sukuseuran jäsenluetteloa. 
 
Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruuden päättää varsinainen sukukokous. 
Sukuneuvosto voi anomuksesta myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai muun vastaavan syyn 
aiheuttaman maksukyvyn heikentymisen perusteella. 
 
Jäsen voi erota sukuseurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti sukuneuvostolle tai sen esimiehelle tai ilmoittamalla erosta 
seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. 
 
Jäsen voidaan erottaa sukuseurasta, jos hän on huomattavalla tavalla loukannut suvun kunniaa, jättänyt täyttämättä ne 
velvoitukset, joihin hän on seuraan liittymällä sitoutunut, tai jos hän menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella on 
huomattavasti vaikeuttanut seuran toimintaa. Erottamisesta päättää sukuneuvosto. Jäsenellä on oikeus saatuaan tiedon 
erottamisesta valittaa kirjallisesti 30 päivän kuluessa seuraavalle sukukokoukselle, jolla on asiassa lopullinen 
päätäntävalta.  
 
Jäsen, joka ei suorita vuotuista jäsenmaksuaan, menettää äänioikeutensa sukukokouksessa. Jos hän laiminlyö 
jäsenmaksun suorituksen kahtena perättäisenä vuotena, katsotaan hänen eronneen seurasta. 
 
Sukuneuvoston tai vähintään kahdenkymmenen (20) seuran jäsenen esityksestä voi varsinainen sukukokous kutsua 
seuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa tai muuten tuottanut suvulle 
kunniaa. Kunniajäsenen jäsenmaksu on vapaaehtoinen. 
 
Sukuneuvosto voi hyväksyä yksityishenkilöitä, oikeuskelpoisia yhteisöjä tai säätiöitä sukuseuran kannatusjäseniksi, 
joiden jäsenmaksuista päättää sukukokous. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. 
 



Seuran jäsenen alle 18-vuotias lapsi voi liittyä seuraan nuorisojäsenenä. Hän on jäsenmaksusta vapaa eikä hänellä ole 
äänioikeutta seuran kokouksissa. Täytettyään 18 vuotta nuorisojäsen voi liittyä varsinaiseksi jäseneksi ilman eri 
hakemusta ilmoittamalla siitä sukuneuvostolle. 
 
4 §   SUKUNEUVOSTO 
 
Sukuseuran asioita hoitaa sukuneuvosto, joka valitaan varsinaisessa sukukokouksessa. 
 
Sukuneuvostoon kuuluu esimies, varaesimies sekä vähintään kuusi (6) ja enintään  kymmenen (10) varsinaista jäsentä, 
joille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet. 
 
Sukuneuvoston toimikausi on varsinaisten sukukokousten välinen aika. Sukuneuvosto valitsee seuran sihteerin, 
rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 
 
Sukuneuvosto kokoontuu esimiehen tai hänen estyneenä ollessaan varaesimiehen kutsusta tai kun vähintään kolme 
sukuneuvoston jäsentä sitä vaatii. 
 
Sukuneuvosto on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sukuneuvostosta on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella 
äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee esimiehen tai puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. 
 
Sukuneuvoston kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa liitteineen. 
 
5 §  SUKUSEURAN  NIMEN  KIRJOITTAMINEN 
 
Sukuseuran nimen kirjoittaa esimies ja varaesimies yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan 
kanssa. 
 
6 §   TILIT 
 
Sukuseuran tilikausi on kalenterivuosi ja toimikausi on sukukokousten välinen aika. Tilinpäätökset tarvittavine 
asiakirjoineen ja sukuneuvoston vuosikertomukset on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme kuukautta ennen 
varsinaisen sukukokouksen ajankohtaa. Tilintarkastajien lausunto tilien ja seuran hallinnon tarkastuksesta on jätettävä 
sukuneuvostolle viimeistään kuukausi ennen varsinaista sukukokousta. 
 
7 §   SEURAN  KOKOUSTEN  KOOLLEKUTSUMINEN 
 
Seuran kokoukset kutsuu koolle sukuneuvosto. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään kolmekymmentä (30) päivää 
ennen kokousta lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu seuran jäsenlehdessä. 
 
8 §   SEURAN  KOKOUKSET 
 
Seuran varsinainen sukukokous pidetään joka kolmas vuosi sukuneuvoston määräämänä ajankohtana touko–elokuussa. 
 
Ylimääräinen sukukokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai kun sukuneuvosto katsoo siihen olevan aihetta 
tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä sukuneuvostolta erityisesti ilmoitettua 
asiaa varten kirjallisesti vaatii. 
 
Seuran kokouksessa jokaisella kyseisen vuoden jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä on 
äänioikeus. 
 
Sukuseuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan 
ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide. 
 
 
9 §   VARSINAINEN SUKUKOKOUS 
 
Seuran varsinaisessa sukukokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
 Kokouksen avaus 
 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa 
 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 



 Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
 Esitetään seuran tilinpäätökset, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunnot sukukokousten väliseltä ajalta 
 Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 
 Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksut seuraavalle toimikaudelle 
 Päätetään sukuneuvoston ja tilintarkastajien palkkioista ja kulukorvauksista 
 Valitaan sukuneuvoston esimies ja varaesimies 
 Valitaan sukuneuvoston muut jäsenet (6–10) henkilökohtaisine varajäsenineen 
 Valitaan kaksi tilintarkastajaa varamiehineen  
 Käsitellään sukuneuvoston sekä seuran jäsenten määräaikaan mennessä tekemät ehdotukset 
 Käsitellään seuran tulevaa toimintaa – mm. seuraavan sukukokouksen aikaa ja paikkaa –   koskevat asiat 
 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 
 
Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian sukukokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti 
sukuneuvostolle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 
 
 
10 §   SEURAN TUNNUS 
 
Seuran tunnus on Parviaisten sukuvaakuna (Suomen Heraldinen Seura rekisterinumero 128/1984), jota voivat käyttää 
vain sukuseuran jäsenet sukuseuran päättämillä tavoilla. Mahdollisesta muusta käytöstä päättää sukuneuvosto. 
 
11 §   SÄÄNTÖJEN  MUUTTAMINEN 
 
Näiden sääntöjen muuttamista koskeva päätös on tehtävä sukuseuran kokouksessa ja on saatava taakseen vähintään 
kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta. 
 
12§   SEURAN  PURKAMINEN 
 
Sukuseuran purkamiseen vaaditaan kahden peräkkäisen, vähintään kuukauden väliajoin pidetyn sukuseuran kokouksen 
yhtäpitävät päätökset, jotka on tehtävä annettujen äänten enemmistöllä. Kokouskutsussa on mainittava sukuseuran 
purkamisesta. 
 
Jos sukuseura purkautuu, käytetään seuran varat sukuseuran tarkoitusta edistävällä tavalla, josta tarkemmin päättää 
seuran purkautumisen hyväksyvä jälkimmäinen kokous. Seuran tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan 
tarkoitukseen.  Seuran arkisto luovutetaan Kansallisarkistolle tai sen osoittamalle maakunta-arkistolle. Arkistoa ei saa 
jättää yhden yksityisen henkilön haltuun. 
 
13§   SAAVUTETUT  JÄSENOIKEUDET  SÄILYVÄT 
 


