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TIILIKAISTEN SUKUSEURA ry:n SÄÄNNÖT 
 

1 § 

Yhdistyksen nimi on Tiilikaisten Sukuseura ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 

 

2 § 
Yhdistyksen tarkoituksena on: 

1) ylläpitää yhteyttä Tiilikaisten suvun jäsenten välillä ja tutustuttaa heitä toisiinsa, 

2) hankkia, järjestää ja säilyttää tietoja, kirjallisia kuvauksia ja valokuvia sekä muuta kuva-

aineistoa suvun ja sen jäsenten vaiheista sekä edistää sukututkimusta ja mahdollisuuksien 

mukaan koota ja tallettaa suvun muistoesineitä, 

3) lujittaa sukuhengen ja sukunimen tuntoa suvun jäsenissä sekä 

4) mahdollisuuksien mukaan taloudellisestikin edistää lahjakkaiden suvun jäsenten pyrkimyksiä 

ja kehitystä. 

 

3 § 
Yhdistyksen jäseneksi pääsee jokainen Tiilikaisen sukuun kuuluva ja Tiilikaisista isän tai äidin 

puolelta polveutuva henkilö. Samoin myös jokainen, joka on tai on ollut naimisissa Tiilikaisen sukuun 

kuuluvan tai siitä polveutuvan henkilön kanssa. Nämä henkilöt katsotaan suvun jäseniksi. Yhdistyksen 

jäseneksi pääsee suvun jäsen maksamalla yhdistyksen jäsenmaksun. Jokaisen yhdistyksen jäsenen 

täydellinen nimi samoin kuin muut tarpeelliset tiedot hänestä merkitään yhdistyksen jäsenluetteloon. 

Yhdistyksen jäsen voidaan erottaa siinä järjestyksessä kuin yhdistyslaissa säädetään. 

 

4 § 
Erikoisesti ansioituneen jäsenensä yhdistys voi valita kunniajäsenekseen. Kunniajäsen valitaan 

sukuseuran esimiehen ja/tai johtokunnan ehdotuksesta yhdistyksen kokouksessa. 

 

5 § 
Sukutietojen kirjaamista varten yhdistyksen jäsenen tulee ilmoittaa kirjallisesti yhdistykselle 

perheessään tapahtuneista muutoksista kuten syntymästä, avioliitosta, kuolemasta ja muista 

merkkitapauksista. 

 

6 § 
Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistykselle jäsenmaksu, minkä suuruus vuosittain 

vahvistetaan vuosikokouksessa. 

 

7 § 
Yhdistyksen hallituksena toimii ja sen asioita hoitaa vuodeksi kerrallaan valittava johtokunta, mihin 

kuuluu viisi (5) jäsentä ja viisi (5) varajäsentä, joiden toimikausi päättyy vaalia seuraavan 

vuosikokouksen päättyessä. 



Johtokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Johtokunta ottaa 

yhdistyksen jäsenistön keskuudesta itselleen sihteerin, taloudenhoitajan ja historioitsijan sekä muut 

tarpeelliset toimihenkilöt. 

Johtokunta on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi kolme (3) 

muuta johtokunnan jäsentä. 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä jonkun 

johtokunnan jäsenen kanssa. 

 

 

8 § 
Yhdistys voi valita sopivaksi katsomansa jäsenen sukuseuran esimieheksi kolmeksi (3) vuodeksi 

kerrallaan. Vaali toimitetaan vuosikokouksessa. 

Esimiehellä on oikeus valvoa, että yhdistyksen asioita hoidetaan sen tarkoitusta vastaavalla tavalla, ja 

mikäli aihetta on, antaa neuvoja tai huomautuksia johtokunnalle. Esimiehellä on oikeus olla saapuvilla 

johtokunnan kokouksissa. Vuosikokouksessa tai muussa yhdistyksen kokouksessa esimies, mikäli hän 

on saapuvilla, avaa kokouksen ja johtaa siinä puhetta, jollei hän tahdo luopua mainitusta tehtävästä. 

 

9 § 
Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi alkaen tammikuun ensimmäisestä päivästä ja päättyen 

joulukuun viimeiseen. Tilit ja muut yhdistyksen hallintoa koskevat asiakirjat on johtokunnan ennen 

maaliskuun loppua annettava yhdistyksen toiminnantarkastajille 10. pykälässä mainittua tarkoitusta 

varten.  

 

10 § 
Toiminnantarkastajien on ennen huhtikuun loppua annettava johtokunnalle kirjallinen, yhdistyksen 

vuosikokoukselle osoitettu kertomus yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksesta.  

 

11 § 
Yhdistyksen vuosikokous pidetään kunakin vuonna heinäkuun loppuun mennessä ja sen tarkemman 

ajan ja paikan määrää johtokunta. 

 

12 § 
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1) esitetään tilit ja toiminnantarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta: 

2) päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnan jäsenille tahi muusta 

toimenpiteestä, johon hallinto ja siitä tehty tilinpäätös mahdollisesti antavat aihetta; 

3) päätetään jäsenmaksun suuruudesta vuosikokousta seuraavalle tilivuodelle; 

4) valitaan johtokunnan jäsenet ja sukuseuran esimies; 

5) valitaan kaksi toiminnantarkastajaa sekä heille varamiehet tarkastamaan yhdistyksen tilejä ja 

hallintoa kulumassa olevalle tilivuodelle; 

6) esitetään johtokunnan laatima toimintakertomus  

7) käsitellään muita johtokunnan, esimiehen tai yhdistyksen jäsenten tekemiä ehdotuksia. 

Yhdistyksen jäsenen vuosikokouksessa käsiteltäväksi esittämät asiat on esitettävä 

johtokunnalle 14 vuorokautta ennen kokouksen alkua. 

  

13 § 
Tarpeen vaatiessa yhdistyksen johtokunta voi joko omasta aloitteestaan tai esimiehen vaatimuksesta 

kutsua yhdistyksen ylimääräiseen kokoukseen tai milloin 1/10 yhdistyksen jäsenistä kirjallisesti 

erityisesti ilmoitettua asiaa varten sitä pyytää. 



 

14 § 
Yhdistys kutsutaan koolle lehti-ilmoituksella tai kirjeellä. Kokouskutsu on julkaistava kahta viikkoa 

ennen kokousta ja on kokouskutsussa huomioitava yhdistyslain 24. pykälän määräykset. Muut 

tiedonannot jäsenille toimitetaan johtokunnan harkinnan mukaan joko kirjeellä, sanoma- tai 

sukulehdessä. 

 

15 § 
Suvun jäsenet kutsutaan joka kolmas vuosi pidettävään mahdollisesti kaksipäiväiseen 

sukukokoukseen. Sukukokouksen ajan ja paikan määrää johtokunta. Kokouksesta ilmoitetaan suvun 

jäsenille lehdissä sillä tavoin kuin johtokunta tarkoituksenmukaiseksi havaitsee. Sukukokous koostuu 

vapaamuotoisesta ohjelmallisesta osasta ja sääntömääräisestä vuosikokouksesta, jossa tällöin 

käsitellään sääntöjen 12 §:ssä mainitut asiat. 

 

Milloin esimies on valittu, avaa hän kokouksen ja toimii sen puheenjohtajana. Jos esimies on estynyt 

olemasta saapuvilla, toimii hänen sijastaan kokouksen avaajana ja puheenjohtajana johtokunnan 

puheenjohtaja. 

 

Sukukokouksessa esitetään johtokunnan laatima toimintakertomus edelliseltä kaudelta ja muistetaan 

poisnukkuneita suvun jäseniä. 

 

16 § 
Jäsenmaksuilla, lahjoituksilla tai muulla tavoin saadut varansa yhdistys käyttää omiin tarpeisiinsa ja 

yhdistyksen tarkoituksien edistämiseen. Milloin testamentissa tai lahjoitusta tehtäessä on yhdistyksen 

tulevien varojen käytöstä annettu määräyksiä tai yhdistyksen kokous siitä päättää, noudatettakoon 

sellaisia määräyksiä ja päätöksiä. 

 

17 § 
Yhdistyksen purkautuessa tai jos se lakkautetaan, lahjoitetaan varat, sen jälkeen kun yhdistyksen velat 

on maksettu, Suomen Sukututkimusseura – Genealogiska Samfundet i Finland r.y:lle. 

Arkisto on luovutettava Suomen Sukututkimusseura – Genealogiska Samfundet i Finland r.y:lle. 

 

18 § 
Muissa kohdin noudatetaan voimassa olevia yhdistyslain määräyksiä. 

 


