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PLATAN SUKUSEURAN SÄÄNNÖT 

I. Sukuseuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus 

1 § Nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Platan Sukuseura ja sen kotipaikka on Helsinki. Näissä säännöissä 
yhdistyksestä käytetään nimitystä sukuseura tai seura. 

2 § Tarkoitus ja toimintamuodot 

Sukuseuran tarkoituksena on selvittää Platan-suvun vaiheita ja historiaa, vaalia niihin liittyviä 
perinteitä, jakaa tietoa jäsenten kesken ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta ja yhteydenpitoa 
suvun jäsenten keskuudessa sekä tehdä sukuseura- ja sukututkimustyötä. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura mahdollisuuksiensa mukaan: 

• järjestää sukukokouksia, sukupäiviä, retkiä, yhteisiä tapahtumia ja muita niihin 
verrattavia tilaisuuksia, 

• kerää ja arkistoi sukua/sukuja koskevaa tietoutta, kokoaa tietoa digitaaliseen muotoon ja 
jakaa tätä tutkimus- ja perinnetietoa suvun kesken, 

• suorittaa ja tukee suku- ja henkilöhistoriallista tutkimustoimintaa itsenäisesti sekä 
tarvittaessa muiden tarpeellisten yhteistyötahojen kanssa, 

• harjoittaa seuran tarkoituksen toteuttamista edistävää julkaisutoimintaa, sekä 
• pitää yllä ajantasaista luetteloa suvun jäsenistä. 

Sukua koskevaa tietoutta varten perustetaan digitaalinen arkistointipaikka sopivaksi katsotusta 
”pilvitalennuspalvelusta”, jonne kootaan suvun historiaa, valokuvia, haastatteluja ym. sopivaksi 
katsottua materiaalia. Palveluun talletetaan myös sukuseuraa koskeva materiaali, kuten 
säännöt ja pöytäkirjat. Palvelu on kaikkien sukuseuran jäsenten käytössä ja palvelua hallinnoi ja 
ylläpitää sukuseuran hallitus yhdessä hallituksen nimeämän vastuuhenkilön 
(”tietojenhallintahenkilö”) kanssa. Palvelun tietosuojasta ja palveluun pääsystä tulee huolehtia 
asiaankuuluvalla tavalla. 

Seura ei harjoita elinkeinotoimintaa eikä sen tarkoituksena ole taloudellisen hyödyn tai voiton 
tuottaminen jäsenilleen.  

II. Seuran jäsenet 

3 § Jäsenyys 

Jäsenenä ovat kaikki Klara Anna o.s. Cache d'Oint/Kashdan (1886 – 1971) ja Erik 
Aleksander (1884 – 1971) Platanin jälkeläiset isän tai äidin puolelta sekä heidän puolisonsa. 

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka 
haluaa tukea seuran tarkoitusta ja toimintaa. Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä 
seuran sukukokouksessa kutsua tai nimittää henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut 
yhdistyksen toimintaa. 

Sukuseuran jäseneksi ei tarvitse erikseen hakea, eikä siitä eroamiseen tarvita muodollisuuksia 
tai erillistä ilmoitusta. 
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4 § Jäsenmaksu ja rahaliikenne 

Varsinaista jäsenmaksua ei peritä. Sukuseuralla ei myöskään ole varoja eikä omaisuutta. 

Sukuseuran jäseniltä ja tapahtumiin osallistujilta voidaan kuitenkin periä tapahtumakohtaisesti 
korvauksia tilaisuuden kulujen kattamiseksi. Sukuseuran vastuuhenkilöt ja/tai tapahtumien 
vastuuhenkilöt voivat periä näitä maksuja tapahtumiin osallistuvilta. 

Jäsenet ja vastuuhenkilöt sopivat etukäteen keskenään rahaliikenteen ja tilien vastuullisesta 
käytöstä yllä mainittujen korvausten ja kulujen tilittämisessä. Kaikista kuluista ja rahaliikenteestä 
tulee pyydettäessä esittää käytössä olleen tilin tiliote ja/tai selvitys kustakin tapahtumasta ja sen 
rahaliikenteestä. 

III. Seuran hallitus 

5 § Jäsenet 

Sukuseuran asioita hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) 
jäsentä. Hallitus valitaan seuran koolle kutsumassa vapaamuotoisessa kokouksessa, tai muulla 
jäsenten kesken yhteiseksi koetulla tavalla, osallistujien yhteisellä päätöksellä. Kokoontuminen 
ja valitseminen voidaan suorittaa myös etäosallistumalla tietoliikenneyhteyden tai muun 
teknisen apuvälineen avulla. Sähköpostin käyttö luetaan myös etäosallistumiseksi. 

Hallitukseen valitut henkilöt istuvat hallituksessa sopivaksi katsomansa ajan, enintään kuitenkin 
kolme (3) vuotta kerrallaan, ja ovat erovuorossa eri vuosina, niin ettei koko hallitus vaihdu 
kerralla. Jäsen voi erota hallituksesta omasta tahdostaan ilmoittamalla tästä etukäteen 
hallituksen muille jäsenille. Tämän jälkeen eroavan jäsenen tilalle haetaan hallituksen toimesta 
uusi jäsen, niin että hallituksessa on koko ajan vähintään 3 henkilöä. 

Hallitus myös valvoo, että suvulle kerätty tietomateriaali arkistoidaan ja hallinnoidaan 
asiaankuuluvasti yhdessä hallituksen nimeämän tietojenhallintahenkilön kanssa. Hallitus myös 
pyrkii ehdottamaan varsinaisen sukukokouksen järjestämistä vähintään neljän (4) vuoden 
välein. 

6 § Kokoontuminen ja päätösvalta 

Hallitus kokoontuu, kun hallituksen jäsenet katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään 
puolet hallituksesta, seuran jäsenistä tai sukuhaarojen yhdyshenkilöistä sitä vaatii. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on koolla. Hallituksen ja 
sukuseuran asiat ratkaistaan ja päätökset tehdään vapaamuotoisesti keskustelemalla. Mikäli 
kuitenkin päätettävästä asiasta halutaan äänestää, asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten 
enemmistöllä, mikäli muuta ei ole asiasta määrätty. 

7 § Sukuhaarojen edustus (yhdyshenkilöt) 

Hallituksen lisäksi suvun kuudesta (6) eri sukuhaarasta valitaan nk. yhdyshenkilö (tai 
”klaanipäällikkö”) edustamaan kutakin sukuhaaraa. Yhdyshenkilö huolehtii siitä, että 
sukuseuralla on ajantasaiset yhteystiedot edustamansa sukuhaaran jäsenistä. Lisäksi 
yhdyshenkilö pyrkii myös huolehtimaan tiedonjakamisesta (esimerkiksi tapahtumien, kokousten 
yms) oman sukuhaaransa jäsenten kesken. Sukuhaarat ovat: 
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1.  Andreas (Antti) Platan (s. 1911) 
2.  Mikael (Mikko) Platan (s. 1912) 
3.  Irene (Ica) Platan (s. 1915) 
4.  Viktor (Viki) Platan (s. 1919) 
5.  Margit (Maga) Platan (s. 1922) 
6.  Doris (Dora) Sirén (s. 1924) 

Sukuhaarojen edustajat (”yhdyshenkilöt”) valitaan jäsenten keskuudesta vapaaehtoiselta 
pohjalta ja he toimivat asemassa sopivaksi katsomansa ajan. Yhdyshenkilöä voidaan vaihtaa 
vapaamuotoisesti henkilön, jäsenen tai jäsenten niin tahtoessa. 

IV. Seuran kokoukset 

8 § Kokoontuminen 

Sukuseuran jäsenet ja heidän läheisensä voivat kokoontua vapaamuotoisesti haluamallaan 
tavalla ja paikassa. Kokoontumisista, retkistä ja muusta toiminnasta on hyvä tiedottaa hyvissä 
ajoin etukäteen kaikille jäsenille. Tähän tarkoitukseen voi käyttää myös sukuhaarojen 
yhdyshenkilöitä ja sukuseuran sähköpostilistaa sekä muita tiedostuskanavia. 

9 § Varsinainen sukukokous 

Sukuseuran virallisista asioista päätetään sukuseuran varsinaisessa sukukokouksessa (tai 
”virallisessa sukukokouksessa”). Varsinainen sukukokous pyritään pitämään vähintään neljän 
(4) vuoden välein seuran hallituksen ehdotuksesta. Lisäksi, varsinainen sukukokous voidaan 
kutsua koolle, kun riittävä määrä seuran jäseniä ja/tai yhdyshenkilöitä, yleensä vähintään 
puolet, sitä vaatii. Kutsu on lähetettävä jäsenille viimeistään kolmekymmentä (30) vuorokautta 
ennen kokousta. 

Varsinaisessa sukukokouksessa käsitellään kokouksen aiheena olevat asiat ja tehdään 
kokouksen kulkua kuvaava pöytäkirja. 

Mikäli sukuseuran jäsen haluaa saada jonkin asian sukukokouksen käsiteltäväksi, on hänen 
ilmoitettava siitä kirjallisesti tai sähköisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan 
sisällyttää kokouskutsuun. 

Sukuseuran varsinaiseen kokoukseen saavat osallistua kaikki seuran jäsenet. Seuran 
kokouksiin ja päätöksiin voi osallistua myös etäosallistumalla tietoliikenneyhteyden tai muun 
teknisen apuvälineen avulla. Sähköpostin käyttö luetaan myös etäosallistumiseksi. 

Seuran sukukokouksessa on jokaisella jäsenellä läsnäolo- ja puheoikeus. Sukuseuran asiat 
ratkaistaan ja päätökset tehdään vapaamuotoisesti keskustelemalla. Mikäli kuitenkin 
päätettävästä asiasta halutaan äänestää, asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten 
enemmistöllä, mikäli muuta ei ole asiasta määrätty. 

10 § Kokouksista ja toiminnasta tiedottaminen 

Kaikki jäsenet huolehtivat tiedottamisesta suvun kesken. Erityisvastuu on sukuhaarojen 
yhdyshenkilöillä jotka huolehtivat kutsujen lähettämisestä sekä tiedon ja toiminnan jakamisesta 
edustamansa sukuhaaran jäsenille.  

Seuran viestinnässä voidaan käyttää kaikkia yleisesti käytettävissä olevia viestintämuotoja 
kuten kirjeitä, sähköpostia, mobiilisovelluksia jne. Seuran asioista tiedotetaan pääasiallisesti 
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sähköpostilla ja materiaali kootaan keskitettyyn pilvitallennuspalveluun, joka on kaikkien 
jäsenten käytössä. Sähköpostitiedottamista varten perustetaan erillinen seuran sähköpostilista. 

V. Sääntöjen muuttaminen ja sukuseuran purkaminen 

11 § Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen 

Päätös sukuseuran sääntöjen muuttamisesta ja/tai seuran purkamisesta on tehtävä seuran 
varsinaisessa sukukokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista 
äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamista 
koskevan asian esilläolosta. 

Sukuseuran purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi käytetään seuran varat sen tarkoituksen 
edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Seuran 
sukututkimusaineisto luovutetaan kokouksessa määrätylle henkilölle tai taholle, joka sitoutuu 
huolehtimaan aineistosta tai luovuttamaan sen Kansallisarkistolle (tai maakunta-arkistolle tai 
vastaavalle taholle). 

12 § Yhdistyslain noudattaminen 

Seura on rekisteröimätön ja sen toiminnassa noudatetaan yhdistyslain voimassa olevia 
määräyksiä rekisteröimättömän yhdistyksen toiminnan osalta. Seuran hallituksen on mm. 
pidettävä yhdistyksen jäsenistä luetteloa, johon on merkittävä kunkin jäsenen täydellinen nimi ja 
kotipaikka. 

 


