
GUMMERUS-PIHKALA SUVUN SUKUYHDISTYS RY 

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 

 

Merkitty rekisteriin:  29.12.1958 

Sääntömuutos rekisteröity:  6.10.2016 

 

1§ 

Gummerus-Pihkalan suvun sukuyhdistyksen tarkoituksena on herättää ja kehittää yhteenkuuluvaisuuden 

tunnetta suvun jäsenten kesken, suvun jäsenten ryhdin tukeminen, harrastaa ja edistää suvun jäsenten 

elämänvaiheita koskevien kirjallisten ja suullisten tietojen keräämistä, sukumuistojen tallettamista 

sukuarkistoon ja hoitaa ja vaalia suvun jäsenten hautamerkkejä. 

Sukuyhdistyksen nimi on Gummerus-Pihkala suvun sukuyhdistys ry. Sukuyhdistyksen kotipaikkana on 

Oriveden kaupunki. 

 

2§ 

Tarkoituksensa saavuttamiseksi yhdistys toimii järjestäen suvun jäsenille juhla-, esitelmä- ynnä muita 

samankaltaisia tilaisuuksia, julkaisten suvun ja sen jäsenten vaiheita koskevia selityksiä ja elämäkertoja sekä 

järjestäen vähintään joka kolmas vuosi yleisen sukukokouksen, joihin voidaan kutsua muitakin kuin suvun 

jäseniä. 

 

3§ 

Yhdistyksen jäseneksi voi päästä jokainen hyvämaineinen suvun mies- tai naispuolinen jäsen ja myöskin 

naispuolisen jäsenen jälkeläinen, joka polveutuu Oriveden seurakuntaan vuonna 1618 tulleesta Josefus 

Petri Gummeruksesta ja hänen vaimostaan Scolastica Gummeruksesta. Jäsenet ottaa ja erottaa yhdistyksen 

hallitus. 

Kunniajäseneksi yhdistyksen hallitus voi ehdottaa sukuyhdistyksen hyväksi suoritetuista toimista erikoisesti 

ansioituneita kansalaisia. Päätöksen kunniajäsenyydestä tekee yhdistyksen varsinainen kokous. 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle 

taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. 

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai 

muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on 

menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä 

laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. 

Sukuyhdistyksen jäsenluetteloa pitää sukuyhdistyksen hallitus. 

 

4§ 

Yhdistyksen kokous määrittää vuotuisen jäsenmaksun määrän. 

Yhdistys on oikeutettu ottamaan vastaan testamentteja ja lahjoituksia tarkoitustensa toteuttamiseksi sekä 

myöskin hoidettavakseen lahjoituksia lahjoittajan määräysten mukaisesti. 

 

5§ 



Yhdistyksen asioita hoitaa ja sitä edustaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittu hallitus. Hallituksen 

toimikausi alkaa, kun yhdistyksen kokous on sen valinnut ja kestää seuraavaan yhdistyksen kokoukseen, 

kunnes seuraava hallitus on valittu. Hallitukseen kuuluu yhdistyksen kokouksen valitsema puheenjohtaja ja 

viidestä kahdeksaan (5–8) jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi on kolmen varsinaisen sukukokouksen 

välinen aika. Hallituksen jäsenistä puolet on erovuorossa toimikausittain. Erovuorossa olevat voidaan valita 

uudelleen. 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, 

rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Sihteeri ja rahastonhoitaja voi olla sama henkilö. 

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 vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja 

mukaan luettuna, on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten 

mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai joku hallituksen 

keskuudestaan valtuuttama, kukin yksin. 

 

6§ 

Yhdistyksen tilikausi on 1.7.–30.6. 

Yhdistyksen rahavaroista tehdään tilinpäätös vuosittain ja se on viimeistään seuraavassa elokuussa 

esitettävä toiminnantarkastajan tarkastettavaksi. Toiminnantarkastaja ja hänen varamiehensä valitaan 

yhdistyksen kokouksessa. Toiminnantarkastajan toimikausi alkaa, kun yhdistyksen kokous on hänet 

valinnut, ja kestää seuraavaan yhdistyksen kokoukseen, kunnes seuraava toiminnantarkastaja on valittu. 

Tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyksen kokouksen on päätettävä jokaiselta viimeisen 

kokouksen jälkeen kuluneelta tilikaudelta toiminnantarkastajan kertomusten ja hallituksen antamien 

toimintakertomusten perusteella. 

 

7§ 

Yhdistys kokoontuu varsinaiseen sukukokoukseensa joka kolmas vuosi kesä-elokuun aikana ja 

paikkakunnalla, jonka yhdistyksen hallitus määrää. 

Varsinaisen kokouksen ohjelma: 

1) kokouksen avaus 

2) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi 

ääntenlaskijaa 

3) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4) hyväksytään kokouksen työjärjestys 

5) esitetään tilinpäätökset, vuosikertomukset ja toiminnantarkastajan lausunnot 

6) päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille 

vastuuvelvollisille 

7) valitaan kolmeksi vuodeksi yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja sekä jäsenet erovuoroisten tilalle 

8) vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle kolmelle vuodelle sekä liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun 

suuruus 

9) valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja 

10) käsitellään muut yhdistyksen hallituksen kokouksen päätettäväksi jättämät asiat 

11) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

12) kokouksen päättäminen. 



Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen 

ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan 

aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta 

erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kuudenkymmenen vuorokauden 

kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Ylimääräisiin kokouksiin yhdistys 

voidaan kutsua hallituksen määräämänä aikana ja sen määräämällä paikalla.  

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. 

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on 

kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan 

ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

 

8§ 

Yhdistys kutsutaan kokoon ilmoituksella, joka on julkaistava sukuyhdistyksen lehdessä ja sukuyhdistyksen 

internet-sivuilla. Julkaisemisen on tapahduttava viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta. 

 

9§ 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa 

vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava 

sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 

Yhdistyksen purkaantuessa sen varat on jätettävä Suomen Historiallinen seura – Finska Historiska 

Samfundet ry:lle tai yhdistyksen työtä jatkavalle oikeuskelpoiselle yhteisölle käytettäviksi henkilöhistorian 

ja sukutieteen edistämiseksi kuitenkin siten, että varoja ensi sijassa käytetään sääntöjen 2§:ssä mainittuihin 

tarkoituksiin. 

 

10§ 

Siirtymäsäännös 

Nämä säännöt tulevat voimaan, kun ne on merkitty yhdistysrekisteriin. 

 

11§ 

Muutoin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä. 


