
SÄÄNNÖT 
 

1.       Sukuseuran nimi ja kotipaikka 
  

Sukuseuran nimi on Pihlhjerta Knaappisuku r.y., kotipaikka on Vehkalahden kunta ja toimialue 
koko maa.  
 
Sukuseuraa kutsutaan jäljempänä sukuseuraksi tai seuraksi. 
 

2.       Tarkoitus ja toiminnan laatu 

Sukuseuran tarkoituksena on 

• selvittää Pihlhjerta-knaappisuvun vaiheita ja historiaa 
• vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa 
• Pihlhjerta-suvusta olevan aineiston kokoaminen 

Tarkoituksen toteuttamiseksi seura 
  

•          järjestää yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita seuran toimintaa liittyviä tilaisuuksia 
•          kerää ja arkistoi suvun sekä knaappien historiaa koskevaa tietoutta 

•          selvittää ja auttaa jäseniä selvittämään suvun vaiheita saattamalla tutkimustyön tulokset 
jäsenten tietoon 

•          harjoittaa sukuseuraa edistävää julkaisutoimintaa ja ylläpitää luetteloa Pihlhjerta-
knaappisuvun jäsenistä. 

 
Toimintansa tukemiseksi sukuseura voi harjoittaa sukututkimukseen liittyvää julkaisutoimintaa, 
ottaa vastaan testamentattua tai lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja sekä asianmukaisen 
luvan hankittuaan järjestää varainkeräyksiä ja arpajaisia. Seura voi omistaa toimintaansa varten 
tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. 
 

3.    Jäsenet 
 
Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka 
isän tai äidin puolelta on Pihlhjerta-sukuun kuuluva tai joka avioliiton kautta on siihen liittynyt. 
Jäsenet hyväksyy hakemuksesta seuran hallitus. 
 

4.       Jäsenmaksu 
 
•        Varsinaisilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää 
vuosikokous. 
•        Suvun alle 18-vuotiaat lapset voivat liittyä seuraan nuorisojäseninä, jotka ovat vapaat 
jäsenmaksuista ja joilla ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa. 
•        Hallituksen esityksestä voi sukukokous kutsua sukuseuran kunniajäseneksi henkilön, joka on 
erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta. 
Sukukokous voi nimetä kunniajäsenistä yhden kerrallaan sukuseuran kunniapuheenjohtajaksi. 
 

5.       Jäsenen eroaminen ja erottaminen  

Jäsenellä on oikeus erota sukuseurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen 
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.   



Hallitus voi erottaa jäsenen seurasta, jos jäsen ei ole kahteen vuoteen maksanut erääntyneitä 
jäsenmaksuja. 
 

6.   Hallitus  

Sukuseuran asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, joka valitaan varsinaisessa vuosikokouksessa 
seuraavalle toimikaudelle.  
 
Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, vähintään kuusi ja 
enintään kahdeksan jäsentä.  
 
Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Jäsen voidaan valita hallitukseen enintään 
kolmeksi perättäiseksi toimikaudeksi (6 vuotta). Ensimmäisenä vuotena erovuoroiset (3-4) 
määrätään arvalla, toisena vuotena loput (3-4) ovat erovuorossa.  
 
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta 
sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.  
 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, 
kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.  
 
Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet (3 tai 4) sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten 
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.  
 
Hallitus voi keskuudestaan tai muista sukuseuran jäsenistä asettaa avukseen työryhmiä erityisten 
tehtävien hoitamista varten.  
 
Hallitus päättää seuran tunnuksien jaosta ansioituneille sukuseuran jäsenille tai merkittävällä 
tavalla seuran toimintaa tukeneille henkilöille laatimansa jakosäännön mukaisesti. Tunnuksista 
pidetään luetteloa.  
 

7.     Seuran nimen kirjoittaminen  

Seuran nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, 
kaksi yhdessä. 
 

8.     Tilikausi ja tilintarkastus  

Seuran tilikausi on kalenterivuosi. 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen laatima toimintakertomus on annettava 
toiminnantarkastajille viimeistään neljä viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee 
antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. 
 

9.     Seuran kokoukset  

Sukuseuran vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä huhti - lokakuussa. 
  
Sukujuhlaa vietetään huhti – lokakuussa joka viides vuosi sukuseuran perustamisesta lukien. 



 
Vuosikokouksesta on ilmoitettava seuran jäsenille vähintään neljä (4) viikkoa aikaisemmin 
kutsulla, joka julkaistu Helsingin Sanomissa ja Kymen Sanomissa tai annettu tiedoksi kirjeellä. 
  
Ylimääräiseen kokoukseen hallitus kutsuu seuran jäsenet Helsingin Sanomien ja Kymen 
Sanomien ilmoituksella tai kirjeellä vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. 
  
Kokouksessa on jokaisella edellisen vuoden jäsenmaksunsa suorittaneella seuran varsinaisella 
jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. 

  
Seuran kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä toisin ole määrätty, se mielipide, jota on 
kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen 
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 
 

10.    Vuosikokous  

Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:  

1. kokouksen avaus 
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa 

kaksi äänten laskijaa 
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. hyväksytään kokouksen esityslista 

5. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto  
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja 

muille vastuuvelvollisille 
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus 
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja joka kolmas vuosi ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle 
9. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat  
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran vuosikokouksessa käsiteltäväksi, on hänen 
ilmoitettava siitä kirjallisesti hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 
 

11.  Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen  

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa 
vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava 
sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta. Sukuseuran purkautuessa viimeisessä 
kokouksessa päätetään seuran omaisuuden käyttämisestä seuran toimintaa edistävään 
tarkoitukseen. Sukuseuran arkisto luovutetaan Valtionarkistolle tai Kymenlaakson maakunta-
arkistolle. 
 
   
 
 


