
Heikkilän Sukuseura ry:n vuosikokous 21.7.2012 

 

Asiakohta 6: Sukuseuran sääntöjen 1 §:n muuttaminen 
 

Nykyinen 1 § 
 

Sukuseuran hallituksen esitys uudeksi 1 §:ksi 
 

 Muuttunut kohta on kursivoitu 
 

1 § Nimi ja kotipaikka  
 
Yhdistyksen nimi on Heikkilän sukuseura ry., 
kotipaikka on Rovaniemen maalaiskunta ja 
toimialue koko maa. Yhdistystä kutsutaan 
jäljempänä sukuseuraksi. 
 

1 § Nimi ja kotipaikka  
 
Yhdistyksen nimi on Heikkilän sukuseura ry., 
kotipaikka on Rovaniemen kaupunki ja 
toimialue koko maa. Yhdistystä kutsutaan 
jäljempänä sukuseuraksi. 
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Asiakohta 7: Sukuseuran sääntöjen 6 §:n muuttaminen 

 
 

Nykyinen 6 § 
 

Sukuseuran hallituksen esitys uudeksi 6 §:ksi 
 

 Muuttuneet kohda on kursivoitu 
 

6 § Tilit  
 
Sukuseuran tilikausi on kalenterivuosi. 
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja 
hallituksen vuosikertomus on annettava 
tilintarkastajille tarkastettaviksi viimeistään 
seuraavan maaliskuun aikana. Tilintarkastajien 
lausunto tilien ja seuran hallinnon 
tarkastuksesta on jätettävä hallitukselle 
viimeistään seuraavan toukokuun kuluessa. 
 

6 § Tilit  
 
Sukuseuran tilikausi on kalenterivuosi. 
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja 
hallituksen toimintakertomus on annettava 
toiminnantarkastajalle tarkastettaviksi 
viimeistään seuraavan maaliskuun aikana. 
Toiminnantarkastajan kirjallinen 
toiminnantarkastuskertomus on jätettävä 
hallitukselle kuukauden kuluessa siitä, kun 
tilinpäätös on toimitettu 
toiminnantarkastajalle. 
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Asiakohta 7: Sukuseuran sääntöjen 9§:n muuttaminen 
 

 
Nykyinen 9 § 

 
Sukuseuran hallituksen esitys uudeksi 9 §:ksi 

 
 Muuttuneet kohda on kursivoitu 

 

9 § Vuosikokous  
Sukuseuran vuosikokouksissa käsitellään 
seuraavat asiat:  
1. kokouksen avaus 
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, 

kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa 
kaksi ääntenlaskijaa  

3. todetaan kokouksen laillisuus ja 
päätösvaltaisuus  

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys  
5. esitellään sukuseuran tilinpäätökset, 

vuosikertomukset ja tilintarkastajien 
lausunnot vuosikokousten väliseltä ajalta  

6. päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja 
vastuuvapauden myöntämisestä  

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja 
menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksu 
seuraavalle toimintakaudelle  

8. valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet  
9. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi 

varamiestä seuraavaksi toimikaudeksi  
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut 

asiat  
 
Mikäli sukuseuran jäsen haluaa saada jonkin 
asian seuran vuosikokouksen käsiteltäväksi, on 
hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä 
ajoin, että asian voidaan sisällyttää 
kokouskutsuun. 
 

9 § Vuosikokous  
Sukuseuran vuosikokouksissa käsitellään 
seuraavat asiat:  
1. kokouksen avaus 
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, 

kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa 
kaksi ääntenlaskijaa  

3. todetaan kokouksen laillisuus ja 
päätösvaltaisuus  

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys  
5. esitellään sukuseuran tilinpäätökset, 

toimintakertomukset ja 
toiminnantarkastuskertomukset 
vuosikokousten väliseltä ajalta  

6. päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja 
vastuuvapauden myöntämisestä  

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja 
menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksu 
seuraavalle toimintakaudelle  

8. valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet  
9. valitaan toiminnantarkastaja ja 

varatoiminnantarkastaja seuraavaksi 
toimikaudeksi  

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut 
asiat  

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

 


