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Suomen Metsätieteellinen Seura ry:n säännöt

1§

Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Metsätieteellinen Seura ry ja sen kotipaikka on Helsinki.
2§

Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Suomen metsätieteellisen tutkimustyön hyväksi ja olla niiden henkilöiden
yhdyssiteenä, jotka harjoittavat tällaista tutkimusta tai edistävät sitä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
1. harjoittaa julkaisutoimintaa yksin tai yhteistyössä toisten yhteisöjen kanssa,
2. järjestää esitelmä-, keskustelu- ja muita metsätieteellistä tutkimusta koskevia vastaavia tilaisuuksia,
3. myöntää varoistaan apurahoja metsätiedettä edistäviin tarkoituksiin,
4. pitää hallussaan olevaa tietoaineistoa tutkijoiden käytössä,
5. tekee aloitteita ja selvityksiä, jotka edistävät metsäntutkimusta ja tutkimustulosten hyväksikäyttöä,
6. osallistuu kansainväliseen metsätieteelliseen toimintaan.
Yhdistyksen yhteydessä voi toimia rekisteröimättömiä tieteenalakerhoja.
3§

Jäsenet

Seuran jäsenet voivat olla varsinaisia jäseniä tai kannattajajäseniä.
Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka harjoittaa metsätieteitä tai niihin läheisesti liittyvää
tutkimustyötä tai joka muutoin edistää seuran pyrkimyksiä.
Varsinaiset jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
Kunniapuheenjohtajaksi voidaan hallituksen esityksestä kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja
tukenut seuran toimintaa tai jota seura tahtoo erityisesti kunnioittaa. Päätöksen kunniapuheenjohtajuuden
myöntämisestä tekee yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä. Seuralla voi olla vain yksi kunniapuheenjohtaja
kerrallaan.
Kannattajajäseneksi voidaan kutsua yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö joka haluaa tukea seuran
tarkoitusta ja toimintaa.
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
4§

Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai
ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Seuran kokous voi hallituksen ehdotuksesta
erottaa jäsenen, joka on toiminut vastoin seuran tarkoituksia, jos vähintään kaksi kolmannesta läsnä olevista
varsinaisista jäsenistä kannattaa ehdotusta. Seuran hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi seurasta, jos jäsen on
jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahden vuoden ajan.
5§

Jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattajajäseniltä perittävän vuosittaisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin
jäsenryhmälle päättää syyskokous. Kunniapuheenjohtaja ei ole velvollinen suorittamaan jäsenmaksua.
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6§

Hallitus

Seuran asioita hoitaa hallitus, jonka jäsenet ovat syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 3-6
kolmeksi vuodeksi valittua muuta jäsentä, joista vähintään yksi on ollut valittaessa seuran varsinaisena jäsenenä
enintään viisi vuotta.
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan. Sama henkilö voidaan valita puheenjohtajaksi
enintään kahtena peräkkäisenä vuotena. Jäsenistä on 1/3 tai lähinnä 1/3 joka vuosi erovuorossa. Erovuorossa
oleva voidaan valita välittömästi uudelleen vain kerran. Jos hallituksen jäsen eroaa kesken toimikauden, valitaan
hänen seuraajansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi seuran seuraavassa kokouksessa.
Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta tai, kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti vaatii. Hallitus on
päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä. Asiat
ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide,
vaaleissa kuitenkin arpa. Puheenjohtajalla on oikeus osallistua asiain käsittelyyn kaikissa seuran työryhmissä ja
valiokunnissa.
Hallituksen tehtävänä on huolehtia seuran toiminnasta ja sen jatkuvasta kehittämisestä sekä toimia annettujen
valtuuksien mukaisesti seuran nimissä. Hallitus on vastuussa seuran talouden hoidosta. Hallitus päättää seuran
hallinnassa olevien rahastojen hoidosta sekä apurahojen jaosta.
Hallitus ottaa toimeen seuralle toiminnanjohtajan, taloudenhoitajan ja päätoimittajia sekä tarvittaessa muita
toimihenkilöitä seuran asioiden hoitamista varten yksin tai yhdessä muiden yhteisöjen kanssa. Toiminnanjohtaja
toimii hallituksen sihteerinä, toimitussihteerinä ja muissa hallituksen hänelle osoittamissa tehtävissä.
7§

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä jonkun
hallituksen jäsenen, seuran toiminnanjohtajan tai taloudenhoitajan kanssa.
8§

Omaisuuden hoito

Seuralla on lahjoitusvaroin perustettuja rahastoja, joiden tuotosta jaetaan apurahoja kunkin nimikkorahaston
sääntöjen mukaisesti. Rahastojen varoja voidaan sijoittaa ja hallinnoida keskitetysti. Hallitus päättää vuosittain,
kuinka suuri osuus rahastojen tuotosta voidaan jakaa apurahoina.
9§

Tilintarkastajat ja tilintarkastus

Syyskokous valitsee tilintarkastajan, toiminnantarkastajan ja heidän varahenkilönsä kalenterivuodeksi kerrallaan.
Jos tilintarkastaja on tilintarkastuslain mukainen tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei valita. Jos
tilintarkastaja, toiminnantarkastaja tai heidän varahenkilönsä eroaa kesken toimivuoden, valitaan hänen
seuraajansa jäljellä olevaksi toimivuodeksi seuran seuraavassa kokouksessa.
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus jätetään, kun hallitus on ne puolestaan
hyväksynyt, tilintarkastajille viimeistään seuraavan maaliskuun loppuun mennessä. Tilintarkastajat antavat
kirjallisen lausuntonsa hallitukselle rahavarojen hoidosta ja tileistä viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.
Seuran kevätkokous vahvistaa seuran tilinpäätöksen sekä päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle.
10 § Kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.
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Kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä ajankohtana.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai
vähintään 1/10 seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti
vaatii.
Reaaliaikainen etäosallistuminen Seuran kokoukseen on mahdollista mikäli Seuran hallitus niin päättää.
Etäosallistumisen järjestämiseen liittyvistä käytännön seikoista päättää hallitus.
Päätösvaltaa seuran kokouksissa käyttävät läsnä olevat jäsenet. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä,
kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla yksi ääni. Kannattajajäsenillä on osallistumis- ja puheoikeus.
Kannattajajäsenen osallistumis- ja puheoikeutta käyttää yksi kokousedustaja, jolla on kannattajajäsenen antama
valtakirja.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli
puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin
arpa.
11 §

Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Seuran kokoukset kutsuu koolle hallitus vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta lähettämällä sähköpostin
jäsenille ja ilmoittamalla Seuran internet-sivuilla. Kokouskutsussa tulee ilmetä käsiteltävät asiat ja olla maininta,
jos etäosallistuminen on mahdollista.
12 § Varsinaiset kokoukset
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilin- ja toiminnantarkastajien lausunnot
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle
kalenterivuodelle
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet
7. valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja sekä heidän varahenkilönsä kuten näiden sääntöjen 9 § on
määrätty
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen
ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
13 § Julkaisut
Seuran tieteellisten julkaisujen toimittamisesta vastaavat päätoimittajat ja toimituskunnat, joilla on käsikirjoitusten
hyväksymispäätöksissä itsenäinen ratkaisuvalta.
Seuran omistama tiedekirjallisuus säilytetään tieteellisen kirjaston yhteydessä seuran hallituksen päätöksen
mukaisesti.
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14 § Kunnianosoitukset ja palkinnot
Seura voi osoittaa kiitollisuuttaan tai antaa tunnustusta työnsä ja tavoitteidensa edistäjille sekä seuran toiminnassa
ansioituneille henkilöille, yhteisöille tai laitoksille. Kunnianosoitusten ja palkintojen säännöt hyväksyy seuran
kokous.
15 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Jos seuran sääntöihin halutaan muutosta, on vähintään kahden varsinaisen jäsenen jätettävä asiasta hallitukselle
kirjallinen ehdotus viimeistään kolme kuukautta ennen seuran varsinaista kokousta. Muutosehdotus on
käsiteltävä varsinaisessa kokouksessa ja vähintään kuukausi sitä ennen järjestettävässä seuran ylimääräisessä
kokouksessa. Sääntömuutos hyväksytään seuran ylimääräisessä ja varsinaisessa kokouksessa, jos vähintään kolme
neljännestä (3/4) annetuista äänistä kannattaa muutosehdotusta.
Jos seura päätetään purkaa, sen arkisto ja muu omaisuus on luovutettava jollekin saman tarkoituksen hyväksi
työskentelevälle suomalaiselle rekisteröidylle seuralle tai julkisoikeudelliselle laitokselle purkamisesta päättävän
kokouksen määräämällä tavalla. Näin menetellään myös seuran rahastojen suhteen, ellei kyseisen rahaston
säännöissä ole toisin määrätty. Ehdotus seuran purkamisesta on käsiteltävä samalla tavalla kuin sääntöjen
muutosehdotus.
Hyväksytty hallituksen kokouksessa 16.11.2020
Hyväksytty syyskokouksessa
Hyväksytty kevätkokouksessa
Sääntöjen muutos rekisteröity Yhdistysrekisteriin

