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Könnin sukuseuran säännöt 

 

 
 

1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 

 

Yhdistyksen nimi on Könnin sukuseura ja sen kotipaikka on Ilmajoen kunta. 

Yhdistystä kutsutaan jäljempänä sukuseuraksi. 

 

2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU 

 

Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun historiaa, vaalia suvun perinteitä sekä 

edistää ja ylläpitää suvun jäsenten keskeistä jatkuvaa yhteyttä. 

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura pyrkii 

 

 järjestämään yhteisiä kokouksia, sukupäiviä ja muita seuran toimintaan liittyviä 

samantapaisia tilaisuuksia  

 keräämään ja arkistoimaan sukua koskevaa tietoutta sekä saattamaan sitä jäsenten 

tietoon 

 edistämään sukuun liittyvää tutkimusta 

 harjoittamaan sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisu - ja tiedotustoimintaa 

 

 

Toimintansa tukemiseksi sukuseura voi vastaanottaa testamentattua tai lahjoitettua 

omaisuutta, perustaa rahastoja sekä asianmukaisella luvalla järjestää varainkeräyksiä 

ja arpajaisia. Sukuseura voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellista kiinteää ja 

irtainta omaisuutta.  

 

3 JÄSENET 

  

Könnin sukuun kuuluvat kelloseppämestari Jaakko Jaakonpoika Königsbäck - Könnin 

(1721 - 1794) ja hänen vaimonsa Maria Juhontyttären (1725 - 1778) jälkeläiset ja 

heidän perheensä. 

 

Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä isän tai äidin puolelta suoraan 

sukuun kuuluva ja hänen avio- tai avoliittonsa kautta sukuun liittynyt henkilö ja 

heidän lapsensa. Jäsenhakemus tehdään hallitukselle eli oltermannikunnalle 

toimitettavalla kaavakkeella. Sukuseuran jäsenen alle 18-vuotias lapsi voi liittyä 

sukuseuraan nuorisojäsenenä, joka on vapaa mahdollisista liittymis- ja jäsenmaksuista 

ja jolla ei ole äänioikeutta sukuseuran kokouksissa. 

 

Sukuseuran jäsenluetteloa pitää sukuseuran hallitus. 

 



4 JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN 

 

Jäsenellä on oikeus erota sukuseurasta ja saada nimensä poistetuksi suvun 

jäsenluettelosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti sukuseuran hallitukselle eli 

oltermannikunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta sukuseuran 

kokouksessa. Hallitus eli oltermannikunta voi erottaa jäsenen sukuseurasta, jos jäsen 

toiminnallaan vahingoittaa sukuseuran tarkoitusperiä ja mainetta.  

 

5 LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU 

 

Sukuseura voi kerätä varsinaisilta jäseniltä liittymis-, jäsen- ja/tai ylimääräisiä 

jäsenmaksuja vuosikokouksen niin päättäessä. 

 

6 HALLITUS 

 

Sukuseuran asioita hoitaa hallitus, jota jäljempänä kutsutaan oltermannikunnaksi. 

Siihen kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja, jota jäljempänä kutsutaan 

Mestari - Könniksi, varapuheenjohtaja, jota jäljempänä kutsutaan I (ensimmäiseksi) 

oltermanniksi ja vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä, joita 

jäljempänä kutsutaan oltermanneiksi. Oltermannikunta pyritään valitsemaan siten, että 

eri sukuhaarat ovat mahdollisimman tasapuolisesti edustettuina.  

 

Oltermannikunnan toimikausi on vuosikokousten eli sukukokousten välinen aika. 

Vuosikokoukset pidetään joka kolmas (3.) vuosi. Oltermannikunta valitsee 

keskuudestaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt tai 

valiokunnat. Oltermannikunta kokoontuu Mestari - Könnin tai hänen ollessa estyneenä 

I oltermannin kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet 

oltermannikunnan jäsenistä sitä vaatii. Oltermannikunta on päätösvaltainen, kun 

puolet sen jäsenistä ja lisäksi Mestari - Könni tai I oltermanni on läsnä. Esteen 

sattuessa Mestari - Könnille hänen sijalleen astuu I oltermanni ja hänen jälkeensä 

oltermannikunnan valitsema muu oltermanni.  

 

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan 

ratkaisee Mestari - Könnin  tai hänen poissa ollessaan I oltermannina ääni, vaaleissa 

kuitenkin arpa.  

 

Oltermannikunnan kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa. 

 

7 SUKUSEURAN NIMEN KIRJOITTAMINEN 

 

Sukuseuran nimen kirjoittaa Mestari - Könni yksin tai kaksi oltermannikunnan jäsentä 

yhdessä tai henkilö, jolle oltermannikunta antaa henkilökohtaisen 

nimenkirjoitusoikeuden.    

 

8 TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS 

 

Sukuseuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja 

oltermannikunnan vuosikertomus on annettava tilintarkastajille tarkastettavaksi 

viimeistään kolme (3) kuukautta tilikauden päättymisestä. Tilintarkastajien tulee antaa 



kirjallinen lausuntonsa oltermannikunnalle viimeistään neljä (4) kuukautta tilikauden 

päättymisestä. 

 

9 SUKUSEURAN KOKOUKSET 

 

Sukuseuran vuosikokous eli varsinainen sukukokous pidetään joka kolmas vuosi 

oltermannikunnan määräämänä aikana kesä - marraskuussa. Ylimääräinen kokous 

pidetään, kun sukuseuran vuosikokous niin päättää tai kun oltermannikunta katsoo 

siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) sukuseuran jäsenistä 

oltermannikunnalta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti sitä vaatii. Kokous 

on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen 

pitämisestä on esitetty oltermannikunnalle. Kokouksissa jokaisella suvun 

jäsenluetteloon merkityllä varsinaisella jäsenellä on äänioikeus ja yksi (1) ääni. 

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. Sukukokoukseen ovat oikeutettuja 

osallistumaan varsinaisten jäsenten ohella muut sukuun kuuluvat henkilöt. 

 

10 SUKUSEURAN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN 

 

Oltermannikunnan kokoukset kutsuu koolle Mestari - Könni ja hänen ollessaan 

estyneenä I oltermanni. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään kaksi (2) viikkoa 

ennen kokousta lähettämällä kutsu kirjallisena tai sähköpostina. 

 

Sukuseuran vuosikokouksen kutsuu koolle oltermannikunta. Kokouskutsu lähetetään 

vähintään kolme (3) kuukautta ennen vuosikokousta kirjallisena tai sähköpostina 

jäsenen suvun jäsenluettelossa olevaan osoitteeseen sekä kokouskutsu julkaistaan 

sukuseuran verkkosivuilla. Kutsu julkaistaan myös sanomalehdissä.  

 

11 VUOSIKOKOUS 

 

 Sukuseuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. Kokouksen avaus 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa 

ja kaksi ääntenlaskijaa. 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4. Hyväksytään kokouksen esityslista 

5. Esitetään tilinpäätökset, vuosikertomukset ja tilintarkastajien yhteenveto 

vuosittaisista tarkastuksista vuosikokousten väliseltä ajalta. 

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden 

myöntämisestä oltermannikunnalle ja muille vastuuvelvollisille. 

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo - ja menoarvio sekä mahdollisten 

liittymis-, jäsen - tai ylimääräisten jäsenmaksujen suuruus 

8. Valitaan Mestari - Könni, I oltermanni ja muut oltermannit 

9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat 

10. Käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat 

 

Mikäli sukuseuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran vuosikokouksen 

käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti oltermannikunnalle viimeistään 

kaksi (2) kuukautta ennen kokousta. 



 

12 SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA SUKUSEURAN PURKAMINEN 

 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja sukuseuran purkamisesta on tehtävä sukuseuran 

kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. 

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai sukuseuran purkamisesta. 

Sukuseuran purkautuessa käytetään sukuseuran varat purkautumisesta päättävän 

kokouksen määräämällä tavalla sukuseuran tarkoituksen edistämiseen.  

 


