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Castrén-suku r.y:n säännöt 
(Hyväksytty sukukokouksessa 21.9.2020) 
 
1 §  Yhdistyksen nimi on Castrén-suku r.y. ja sen kotipaikka on 

Helsingin kaupunki. 
 
2 §  Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja ylläpitää suvun 

jäsenten yhteenkuuluvuudentunnetta, vaalia suvun perinteitä 
sekä mahdollisuuksiensa mukaan tarvittaessa avustaa suvun 
jäseniä.  
Yhdistys toimii pitämällä määrävuosina kokouksia ja 
edistämällä suvun historian tutkimista. 
Yhdistys voi pitää jäsenrekisteristä erillistä luetteloa suvun 
jäsenistä. 
Yhdistyksen tilikausi päättyy vuosittain 31.12. 

 
3 §  Yhdistyksen jäseneksi on oikeutettu pääsemään jokainen 

vuonna 1736 kuolleesta kirkkoherra Olaus Castreniuksesta 
yksinomaan miespuolisten jälkeläisten kautta polveutuva ja 
hänen aviopuolisonsa ja lapsensa.  
Kunniapuheenjohtajaksi yhdistys voi valita sellaisen jäsenensä̈, 
joka on ollut sukuneuvoston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, 
varainhoitaja, sihteeri tai sukuneuvoston jäsen vähintään yhden 
kauden ja on toiminnallaan erikoisesti edistänyt yhdistyksen 
tarkoituksia. 
Kunniajäsenekseen yhdistys voi valita sellaisen yksityisen 
henkilön, yhteisön tai säätiön, joka toiminnallaan on erikoisesti 
edistänyt yhdistyksen tarkoituksia. 
Jäseneksi pyrkijän hyväksyy ja jäsenen erottaa sukutoimikunta. 

 
4 §  Yhdistyksen asioita hoitavat sen hallituksena toimiva 

sukuneuvosto sekä̈ sukutoimikunta ja yhdistyksen kokouksina 
toimivat sukukokoukset. 
Sukuneuvoston ja sukutoimikunnan toimikausi kestää aina 
seuraavaan varsinaiseen sukukokoukseen asti. 
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5 §  Sukuneuvoston muodostavat varsinaisen sukukokouksen 
valitsema puheenjohtaja ja 7−11 jäsentä.  
Sukuneuvosto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan 
sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan yhdistyksen jäsenistä 
sihteerin ja varainhoitajan. 
Sukuneuvosto voi tarvittaessa perustaa valiokuntia ja muita 
toimielimiä ja määrittää sekä näiden että ulkopuolelta valittujen 
henkilöiden toimenkuvat, vastuut, velvollisuudet ja oikeudet. 
Sukuneuvosto huolehtii yhdistyksen tarkoitusten 
toteuttamisesta, vastaa yhdistyksen omaisuuden 
kartuttamisesta ja käytöstä sekä esittää varsinaiselle 
sukukokoukselle kertomuksen toiminnastaan ja tilityksen 
varojen hoidosta.  

 
6 §  Sukutoimikunnan muodostavat sukuneuvoston puheenjohtaja, 

varapuheenjohtaja, sihteeri ja varainhoitaja ja se on 
päätösvaltainen kolmen jäsenen ollessa saapuvilla.  
Sukutoimikunta hoitaa sukuneuvoston apuna yhdistyksen 
juoksevat asiat, arkiston ja talouden sukuneuvoston antamien 
ohjeiden mukaisesti.  

 
7 §  Varsinainen sukukokous pidetään joka viides vuosi ennen 

joulukuun 1. päivää paikassa ja aikana, jonka sukuneuvosto 
määrää ja siinä käsitellään seuraavat asiat:  
1) määrätään kokouksen puheenjohtaja, mikäli sukuneuvoston 
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ei voi johtaa puhetta, 
pöytäkirjanpitäjä sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa; 
2) tarkastetaan sukuneuvoston toimintakertomukset kuluneilta 
toimintakausilta sekä tilit ja esitetään toiminnantarkastajain 
niistä antamat lausunnot; 
3) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden 
myöntämisestä sekä käsitellään niistä johtuvat asiat; 
4) päätetään jäsenmaksuista ja mahdollisista toimihenkilöiden 
palkkioista;  
5) päätetään sukuneuvostoon valittavien jäsenten 
lukumäärästä; 
6) valitaan alkavaksi toimintakaudeksi sukuneuvoston 
puheenjohtaja ja sukuneuvoston muut jäsenet ottaen 
huomioon, että sukuneuvostoon tulee mahdollisuuden mukaan 
jäseniä suvun eri haaroista; 
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7) valitaan alkavaa toimikautta varten kaksi 
toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa; 
8) valitaan yhdistyksen kunniajäsen ja kunniapuheenjohtaja, 
mikäli sukuneuvosto on sitä yksimielisesti ehdottanut; 
9) käsitellään muut sukuneuvoston ja yksityisten suvun 
jäsenten sukuneuvoston kautta sukukokoukselle käsiteltäviksi 
siirtämät asiat, kuitenkin huomioon ottaen yhdistyslain 
kokouskutsua koskevat määräykset. 

 

8 §  Ylimääräisiä sukukokouksia pidetään, kun sukuneuvosto niin 
päättää, tai kun vähintään kymmenesosa äänioikeutetuista 
yhdistyksen jäsenistä on sitä sukuneuvoston puheenjohtajalta 
kirjallisesti pyytänyt ilmoittamansa asian käsittelemistä varten. 
Kokouksessa on kullakin vuosimaksunsa suorittaneella 
jäsenellä äänioikeus. 

 
9 §  Kutsu sukukokouksiin tapahtuu ilmoittamalla vähintään kahta 

viikkoa ennen kokouspäivää jäsenille heidän yhdistyksen 
jäsenrekisteriin ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen 
lähetetyllä sähköpostiviestillä ja suvun kotisivuilla. 
Muut tiedonannot toimitetaan yhdistyksen jäsenille samalla 
tavalla. 
Sukuneuvoston ja sukutoimikunnan kutsuu kokoon 
henkilökohtaisella tai sähköpostitse toimitettavalla ilmoituksella 
sukuneuvoston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. 

 
10 §  Sukukokouksiin voidaan osallistua sukuneuvoston tai 

sukukokouksen niin päättäessä tietoliikenneyhteyden tai muun 
teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana 
(”etäosallistuminen”).  
Sukuneuvosto päättää etäosallistumisessa käytettävistä 
menetelmistä ja etäosallistumiseen liittyvistä käytännön 
järjestelyistä sekä huolehtii siitä, että jäsenten 
osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus selvitetään 
tavallisessa sukukokouksessa noudatettaviin menettelyihin 
verrattavalla tavalla. 

 
11 §  Kaikki sukukokouksen, sukuneuvoston ja sukutoimikunnan 

päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, 
milloin näissä säännöissä ei ole toisin määrätty. Äänten 
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mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan tai hänen poissa 
ollessaan varapuheenjohtajan mielipide, paitsi vaaleissa arpa. 

 
12 § Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai 

varapuheenjohtaja, kumpikin yhdessä tai jompikumpi yhdessä 
sihteerin tai varainhoitajan kanssa tai sukuneuvoston tähän 
erikseen oikeuttamat kaksi sukuneuvoston jäsentä yhdessä. 

 
13 §  Sukuneuvoston puheenjohtaja tai hänen poissa ollessaan 

varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajana sukuneuvoston ja 
sukutoimikunnan kokouksissa ja valvoo sen toimihenkilöiden 
työskentelyä.  
Sihteerin tehtävänä on hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihtoa, pitää 
sukuneuvoston puolesta jäsenluetteloa, huolehtia arkiston 
hoidosta, yhdistyksen jäsenistön kartuttamisesta sekä muusta 
yhdistyksen toiminnan edistämisestä ynnä yksissä neuvoin 
sukuneuvoston puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kanssa 
pitää huolta sukukokousten, sukuneuvoston ja 
sukutoimikunnan päätösten toimeenpanosta. 
Varainhoitaja hoitaa yhdistyksen rahavaroja sekä laatii 
kalenterivuosittain tilinpäätöksen. 

 
14 §  Yhdistyksen jokaisen jäsenen velvollisuutena on maksaa 

varainhoitajan ilmoittamalla sukuyhdistyksen tilille 
sukukokouksen määräämä jäsenmaksu. 
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen on vapautettu 
jäsenmaksuvelvollisuudesta. 

 
15 §  Yhdistys on oikeutettu ottamaan vastaan testamentteja ja 

lahjoituksia, omistamaan ja hallitsemaan kiinteistöjä sekä 
kantamaan ja vastaamaan oikeudessa ja virastoissa. 

 
16 §  Ehdotus näiden sääntöjen muuttamisesta käsitellään ja 

ratkaistaan sukukokouksessa, jonka kokoonkutsussa on 
ehdotuksesta mainittu. Jos sukuneuvosto on puoltanut 
ehdotuksen hyväksymistä, ratkaistaan asia yksinkertaisella 
äänten enemmistöllä. Muussa tapauksessa muutosehdotus 
hyväksytään vain, jos äänestyksessä sitä on kannattanut kaksi 
kolmasosaa läsnä olevista yhdistyksen jäsenistä. 
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17 § Kun on päätettävä yhdistyksen toiminnan lakkauttamisesta, 
menetellään niin kuin 16 §:ssä on sanottu. Jos ehdotus 
hyväksytään, lankeavat yhdistyksen varat Suomen 
Sukututkimusseura - Genealogiska Samfundet i Finland r.y., 
r.f:lle. 

 
18 §  Muuten noudatetaan voimassaolevaa yhdistyslakia.  
 


