
HOFFRÉNIEN SUKUYHDISTYS RY:N 
(rek. nro 658 77) SÄÄNNÖT 
 
 
1 § Yhdistyksen nimi 
Yhdistyksen nimi on Hoffrénien Sukuyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta-
alueena koko maa. 
 
2 § Tarkoitus 
Suvun kantaisä on Pyhäjoen nimismies Olavi Olavinpoika nuorempi (k.n. 1602). Sukuyhdistyksen 
tarkoituksena on vaalia suvun perinteitä, edistää yhteenkuuluvaisuuden tunnetta suvun jäsenten keskuudessa 
ja kunnioittaa menneiden polvien muistoa. 
 
3 § Tarkoituksen toteuttaminen 
Yhdistys pyrkii toteuttamaan tarkoitusperiään 

- järjestämällä kokouksia, matkoja ja sukutapaamisia, joissa jäsenet voivat tutustua toisiinsa; 
- kokoamalla, luetteloimalla ja tarpeen mukaan yhtenä kokonaisuutena säilyttämällä suvun vaiheita 

koskevia asiakirjoja, kirjeitä, kirjoituksia, leikekokoelmia ja muita painotuotteita sekä kuvia, valo-
kuvia ja muita muistoesineitä; 

- selvittämällä suvun vaiheita sekä saattamalla tutkimustyön tuloksia julkisuuteen; 
- avustamalla yhdistyksen jäseniä tai muita sukuun kuuluvia sukua koskevassa tutkimus- ja julkaisu-

toiminnassa. 
Yhdistys voi tutkimustyön tukemiseksi tai muuta avustustoimintaa varten samoin kuin sukumuisto-merkkien 
ja kokoelmien hankkimista ja ylläpitoa varten perustaa rahastoja ja säätiöitä sekä vastaanottaa testamentti- ja 
muita lahjoituksia. 
 
4 § Jäsenyyden edellytykset 
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka polveutuu 
isän tai äidin puolelta 2 §:ssä mainitusta suvun kantaisästä tai joka on avioliiton kautta liittynyt hänestä 
lähtöisin oleviin Hoffrén- tai Hourula-sukuihin; joka tutkii suvun jäsenten ja kotipaikkojen vaiheita tai joka 
tuntee muutoin yhteenkuuluvaisuutta sukuun ja haluaa edistää sen tarkoitusperiä. Yhdistyksen kan-
natusjäseneksi voi sukuneuvosto hyväksyä oikeuskelpoisen yhteisön, jolla se katsoo olevan yhdistyksen 
tarkoituksen toteuttamista tukevia asianmukaisia kytkentöjä sukuun. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä 
myös yksityinen henkilö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa ja tarkoitusperiä olematta sen varsinainen 
jäsen. Kannatusjäseneksi ottamisesta ja eroamisesta on menettely sama kuin varsinaisilla jäsenillä. 
 
5 § Jäseneksi ottaminen 
Yhdistykseen pyrkivän on ilmoitettava halukkuudestaan yhdistyksen jäseneksi sukuneuvostolle, joka päättää 
jäseneksi hyväksymisestä. 
 
6 § Jäsenyydestä eroaminen 
Jäsenen joka haluaa erota yhdistyksestä, on siitä kirjallisesti ilmoitettava sukuneuvostolle tai sen pu-
heenjohtajalle, taikka yhdistyksen kokoukselle pöytäkirjaan merkittäväksi. 
Sukuneuvostolla on valta erottaa yhdistyksestä jäsen, joka on toiminnallaan vahingoittanut yhdistystä tai 
laiminlyönyt velvollisuutensa yhdistystä kohtaan. 
 
7 § Toiminnan tukeminen 
Yhdistyksen varsinaisen jäsenen tulee suorittaa yhdistykselle liittymismaksu ja vuotuinen jäsenmaksu, joiden 
suuruuden sukukokous vahvistaa. Sukuneuvosto voi taloudellisista ja sosiaalisista syistä taikka korvauksena 
yhdistyksen hyväksi tehdyistä palveluksista vapauttaa jäsenen määräajaksi tai kokonaan vuotuisen 
jäsenmaksun suorittamisesta. 
Sukuneuvostolla on oikeus päättää myös vapaaehtoisuuteen perustuvan ylimääräisen kertaluonteisen 
jäsenmaksun keräämisestä jäsenkunnan keskuudesta. 
Sukuneuvosto voi hakemuksesta hyväksyä jäsenen ainaisjäseneksi, jos tämä on ollut yhtäjaksoisesti 
yhdistyksen jäsenenä kymmenen (10) vuotta ja suorittaa sen jälkeen kahdeksan (8) vuoden jäsenmaksut 
etukäteen. Myös ainaisjäseniä koskee 6 §:n mukainen erottamismahdollisuus, tässä tapauksessa jo maksettua 
ainaisjäsenmaksua tai sen osaa ei palauteta. 



Kannatusjäsenmaksut vahvistaa sukukokous. Kannatusjäsenen ääni- ja puheoikeus on 16 § mukainen. 
Muutoin kannatusjäsenellä on samat edut ja velvollisuudet kuin yhdistyksen varsinaisella jäsenellä. 
 
8 § Kunniajäsenyys 
Sukuneuvoston esityksestä sukukokous voi kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi ja kunniapuheenjohtajaksi 
henkilöitä, jotka ovat erityisesti ansioituneet yhdistyksen toiminnassa. Kunniajäsenet ja kunniapuheenjohtajat 
ovat vapautetut jäsenmaksusta. 
 
9 § Jäsenluettelo 
Yhdistyksen jäsenistä tulee sukuneuvoston pitää jäsen-luetteloa, johon on merkittävä kunkin jäsenen 
täydellinen nimi ja kotipaikka. 
 
10 § Hallitus 
Yhdistystä edustaa hallitus, jota näissä säännöissä nimitetään sukuneuvostoksi. Sukuneuvoston muodostavat 
puheenjohtaja sekä vähintään 6 ja enintään 8 varsinaista jäsentä sekä vähintään 2 ja enintään 4 varajäsentä.. 
Puheenjohtaja, sukuneuvoston varsinaiset jäsenet sekä varajäsenet valitaan sukukokouksessa kahdeksi 
vuodeksi kerrallaan siten, että vuosittain eroaa puolet hallituksen varsinaisista jäsenistä sekä erovuoroiset 
varajäsenet. 
Sukuneuvosto valitsee keskuudestaan varapuheen-johtajan ja joko keskuudestaan tai sen ulkopuolelta 
yhdistyksen sihteerin ja taloudenhoitajan, sekä tarvittaessa tiedotuksesta, tutkimuksesta, jäsenrekisteristä, 
perinnearkistosta ja muista tehtäväalueista vastaavat toimihenkilöt. Samalle henkilölle voidaan uskoa 
useampiakin toimia. 
Sukuneuvosto kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on 
päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä, niihin luettuna myös puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, on 
saapuvilla. 
Sukuneuvosto voi asettaa toimikuntia hoitamaan määrättyjä tai juoksevia asioita. Toimikunnat kokoontuvat 
puheenjohtajansa tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajansa kutsusta ja ovat päätösvaltaisia 
toimikunnan puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä vähintään yhden jäsenen ollessa paikalla. 
Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. 
Vaalikelpoinen sukuneuvostoon on jokainen äänioikeutettu sukuyhdistyksen jäsen. 
 
11 § Nimenkirjoitusoikeus 
Yhdistyksen nimen kirjoittaa sukuneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi 
yhdessä sihteerin tai sukuneuvoston siihen erikseen määräämän toimihenkilön kanssa. 
 
12 § Tilinpito- ja tarkastus 
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja on ne jätettävä tilintarkastajalle tarkastettaviksi viimeistään 
helmikuun loppuun mennessä. Tilintarkastajan lausunto tilien ja yhdistyksen hallinnon tarkastuksesta on 
jätettävä ennen maaliskuun 15. päivää sukuneuvostolle. 
 
13 §  Yhdistyksen kokoukset 
Yhdistyksen varsinainen kokous, jota näissä säännöissä nimitetään sukukokoukseksi, pidetään su-
kuneuvoston kutsusta sen määräämällä paikkakunnalla ja aikana kalenterivuosittain huhti-elokuun aikana. 
Kokouksesta on ilmoitettava yhdistyksen jäsenille vähintään kaksi viikkoa aikaisemmin kutsulla, joka 
julkaistaan yhdistyksen painetussa tai sähköisessä jäsenlehdessä taikka saatetaan tiedoksi kirjeitse. 
Ylimääräisiin sukukokouksiin kutsutaan yhdistyksen jäsenet sukuneuvoston toimesta samoin kuin 
varsinaiseenkin sukukokoukseen. Kokouksessa tehdyistä päätöksistä on laadittava pöytäkirja. 
 
14 § Käsiteltävät asiat 
Varsinaisen sukukokouksen avaa sukuneuvoston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan vara-
puheenjohtaja ja siinä käsitellään seuraavat asiat: 

1. valitaan kokouksen puheenjohtaja; 
2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus; 
3. valitaan kokouksen sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa; 
4. esitetään toimintakertomus, tilit, tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto; 
5. vahvistetaan tilinpäätös sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä sukuneuvostolle ja muille 

tilivelvollisille; 



6. vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksun suuruus; 
7. valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja tilikaudeksi kerrallaan; 
8. määrätään sukuneuvoston jäsenten lukumäärä; 
9. valitaan joka toinen vuosi sukuneuvoston puheen-johtaja; 
10. valitaan sukuneuvoston jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle; 
11. vahvistetaan toimintasuunnitelma; 
12. päätetään talousarvion vahvistamisesta; 
13. päätetään menettelystä, jolla kutsut kokouksiin voidaan tiedottaa; 
14. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

 
15 § Ylimääräiset kokoukset 
Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai sukuneuvosto katsoo 
siihen olevan aihetta taikka vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian 
käsittelyä varten kirjallisesti sukuneuvostolta vaatii. 
 
16 § Äänestysmenettely 
Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella yhdistyksen varsinaisella jäsenellä, joka on suorittanut vuotuisen 
jäsenmaksunsa taikka siitä erikseen vapautettu, yhtäläinen äänioikeus. Kokouksessa on myös kunniajäsenillä 
ja kunniapuheenjohtajilla yhtäläinen äänioikeus. Jäsenen esteellisyydestä on kuitenkin noudatettava, mitä 
yhdistyslaissa on esteellisyydestä säädetty. 
Äänestys on avoin, ellei ole päätetty käyttää suljettua äänestystä. 
Päätökseksi tulee se mielipide, jonka hyväksi useimmat äänet on annettu, ellei näissä säännöissä määrä-
enemmistöä edellytetä. Jos äänet menevät tasan, se mielipide voittaa, jonka puolesta kokouksen pu-
heenjohtaja on äänestänyt; vaaleissa ja lippuäänestyksissä ratkaisee kuitenkin arpa. 
Kannatusjäsenillä on yhdistyksen kokouksissa puheoikeus mutta ei äänioikeutta. 
 
17 § Yhdistyksen purkaminen 
Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta, yhdistyksen purkamisesta ja kiinteistön ostamisesta, myymisestä tai 
kiinnittämisestä voidaan tehdä vain, jos siitä on kokouskutsussa nimenomaan ilmoitettu. 
Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta, joista kokouskutsussa on mainittava, voidaan 
tehdä sukukokouksessa yksinkertaisin äänten-enemmistöin, mutta muussa kokouksessa vaaditaan, jotta 
tällainen päätös tulisi voimaan, että sitä on kannattanut kaksi kolmannesta äänestyksessä annetuista äänistä. 
 
18 § Omaisuuden käyttäminen 
Jos yhdistys purkautuu, on viimeisessä kokouksessa päätettävä yhdistyksen omaisuuden käyttämisestä 
yhdistyksen tarkoitusperiä vastaavalla tavalla. Ellei tästä ole nimenomaista päätöstä tehty, siirtyvät 
yhdistyksen varat, arkisto ja muu omaisuus Suomen Sukututkimus-seuralle taikka sitä vastaavalle järjestölle. 
Omaisuuden saaja voi harkintansa mukaan sopia tieteellisten laitosten tai muunlaisten sivistyksellisten 
elinten kanssa saadun omaisuuden täydellisestä tai osittaisesta luovuttamisesta näille. 
 
19 § Jäsenoikeudet 
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 
 
20 § Yleiset määräykset 
Sen lisäksi mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia. 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
(Hyväksytty sukuyhdistyksen sääntömääräisessä yleisessä kokouksessa Kuopiossa 29.8.2010) 

 
(Patentti- ja rekisterihallitus hyväksynyt 27.5.2011) 


