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Kaakkois-Suomen Kemistiseuran säännöt 

 

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Kemistiseura ja siitä voidaan käyttää lyhennettä KSKS. 

Yhdistyksen kotipaikka on Kouvolan kaupunki. Seura toimii Suomalaisten Kemistien Seuran 

alaisuudessa paikallisena kemistiseurana. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä seura. 

 

2 § Seuran tarkoitus ja toiminta 

Seuran tarkoituksena on verkostoida Kaakkois-Suomen alueen kemian alan ammattilaisia ja 

opiskelijoita sekä edesauttaa etenkin alan korkeakouluopiskelijoiden työllistymismahdollisuuksia. 

Verkostoitumismahdollisuuksia ylläpidetään erilaisilla seuran toimintaan kuuluvilla seminaareilla, 

workshopeilla, yritys- ja kulttuurivierailuilla sekä muilla kokoontumisilla.  

 

3 § Seuran jäsenyys 

Seuran jäseneksi hyväksyminen: 

1. Varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä henkilöitä, joiden katsotaan suorittamillaan 

tutkinnoilla tai muulla tavalla osoittaneen olevansa päteviä kemistejä. Pääseura Suomalaisten 

Kemistien Seura tekee varsinaisen hyväksynnän seuran varsinaiseksi jäseneksi tai nuoreksi 

jäseneksi ja paikallisseura Kaakkois-Suomen kemistiseura vahvistaa jäsenyyden. Vain 

poikkeustapauksissa paikallisseuran jäsenyys voidaan jättää vahvistamatta. 

2. Seuran nuoriksi jäseniksi voidaan hyväksyä kemiaa tai kemiantekniikkaa opiskelevia 

henkilöitä, jotka ovat Suomalaisten Kemistien Seuran jäseniä.  

3. Kannattajajäseniksi voidaan hyväksyä seuran pyrkimyksiä kannattavia henkilöitä, 

oikeuskelpoisia yhteisöjä ja säätiöitä. 

4. Yritysjäseneksi hyväksytään seuran pyrkimyksiä ja toimintatapoja kannattavia yrityksiä. 

5. Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilöitä, jotka ovat erityisen ansioituneita kemian tai sen 

sovellutusten alalla tai erityisesti kunnostautuneet seuran toiminnassa. 

6. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua erittäin ansioitunut seuran jäsen.  

Kunniapuheenjohtajia voi olla kuitenkin vain yksi kerrallaan. 

 

4 § Jäsenmaksu 

Seuran varsinaisten, nuorten, yritys, sekä kannattajajäsenten on suoritettava vuotuinen mahdollinen 

jäsenmaksu. Jäsenmaksun suuruus riippuu jäsenyystyypistä ja sitä ei aina seuran toimesta aseteta. 

Seuran varsinaisten jäsenten on maksettava jokatapauksessa pääseuran Suomalaisten Kemistien 
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Seuran vuotuinen jäsenmaksu ja nuorten jäsenten pääseuran lehtimaksu. Kunniajäsenillä sekä 

kunniapuheenjohtajalla ei ole seuran asettamaa jäsenmaksua. 

 

5 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen 

Jäsen eroaa seurasta: 

1. Tekemällä seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle kirjallisen eroamisilmoituksen, tai 

ilmoittamalla eroamisestaan suullisesti seuran yleiskokouksen pöytäkirjaan.  

2. Jäsen voidaan katsoa eronneeksi yhdistyksestä, mikäli varsinainen jäsen on jättänyt vuotuisen 

jäsenmaksun maksamatta kuuden kuukauden ajan. 

3. Seuran erottamana. Seura on oikeutettu erottamaan jäsenen, joka on toiminut seuran 

tarkoitusperiä vastaan tai on menettelyllään tuntuvasti vaikeuttanut seuran toimintaa.  

 

6 § Johtokunta 

Seuran hallituksena toimii johtokunta, joka huolehtii seuran omaisuuden hoidosta ja seuran tekemien 

päätöksien toimeenpanosta, valmistelee tärkeimmät kokouksissa esitettävät asiat, valvoo seuran 

asettamien toimikuntien sekä toimihenkilöiden toimintaa ja hoitaa seuran asiat. Johtokunnan 

muodostavat puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja sekä neljä muuta jäsentä. Johtokunta valitsee 

keskuudestaan varapuheenjohtajan. 

 

Johtokunnan puheenjohtaja sekä muut johtokunnan jäsenet valitaan seuran kevätkokouksessa, 

puheenjohtaja kahdeksi sekä muut johtokunnan jäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Sama henkilö 

voi toimia seuran puheenjohtajana maksimissaan kaksi peräkkäistä toimikautta. Johtokunnan muista 

jäsenistä on vuosittain kaksi kerrallaan erovuorossa. 

 

Johtokunnan kutsuu koolle sen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai kun kolme johtokunnan 

jäsentä sitä pyytää. Johtokunta on päätösvaltainen, jos läsnä on vähintään puolet johtokunnan 

jäsenistä, joista yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Kiireellisissä tapauksissa johtokunta voi 

pitää kokouksen puhelimen, videon, internetin tai sähköpostin välityksellä. 

 

7 § Yhdistyksen nimenkirjoittaminen 

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai 

rahastonhoitajan kanssa. 
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8 § Toiminta- ja tilikausi sekä toiminnantarkastus 

Seuran tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätöksen ja johtokunnan vuosikertomuksen pitää olla 

valmiina viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilinpäätöksen tarkistaa kevätkokouksen 

valitsema toiminnantarkastaja tai varatoiminnantarkastaja. Tarkastuskertomus on annettava 

johtokunnalle viimeistään viikkoa ennen kevätkokousta. 

 

9 § Yhdistyksen yleiskokouksen koollekutsuminen 

Kokouskutsut samoin kuin muutkin tiedonannot toimitetaan jäsenille sähköpostin välityksellä tai 

postitse sekä tarvittaessa myös seuran internetsivujen kautta. Kokouskutsut on toimitettava jäsenille 

viimeistään viikkoa ennen kokouspäivää. Seuran jäsenillä on vastuu toimittaa aina ajantasainen 

sähköpostiosoite seuran johtokunnalle. 

 

10 § Seuran yleiskokoukset 

Seura pitää vuosittain kaksi yleiskokousta johtokunnan määrääminä päivinä. Kevätkokous pidetään 

helmi-maaliskuussa ja syyskokous syys-joulukuussa. Muita kokouksia pidetään, kun seuran kokous 

niin päättää tai johtokunta katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa 

yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Kokous on 

pidettävä 30 vuorokauden sisällä siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty johtokunnalle. 

 

Seuran kokouksissa ovat äänivaltaisia kunniapuheenjohtaja, kunniajäsenet, varsinaiset jäsenet sekä 

nuoret jäsenet. Muilla jäsenillä on ainoastaan puhevalta. Yleiskokous on päätösvaltainen, jos 

vähintään 5 äänivaltaista jäsentä on läsnä. 

 

Kokouksissa asiat päätetään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli näissä säännöissä ei toisin 

määrätä. Mahdolliset äänestykset suoritetaan suljettuina lippuäänestyksinä. Äänten mennessä tasan 

ratkaisee puheenjohtajan ääni. Jos kokouksessa otetaan esille asioita, joita kokouskutsussa ei ole 

esityslistassa esitetty, siirtyy asiasta päättäminen seuraavaan yleiskokoukseen, mikäli vähintään kaksi 

äänivaltaista kokousosallistujaa sitä vaatii.  

 

Kevätkokous pidetään viimeistään maaliskuussa ja siinä on käsiteltävä seuraavat asiat: 

 

1. Kokouksen avaus 

2. Valitaan kevätkokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkistajaa, jotka 

toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina 
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3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

5. Esitetään seuran vuosikertomus, tilit ja toiminnantarkastajan lausunto 

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja johtokunnalle myönnettävästä tili- ja  

vastuuvapaudesta 

7. Käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat. Seuran jäsenen on kevätkokoukseen ilmoitettava 

ylimääräisistä asioista tammikuun loppuun mennessä. 

8. Kokouksen päättäminen 

 

Syyskokous pidetään syys-joulukuussa ja siinä on käsiteltävä seuraavat asiat: 

1. Kokouksen avaus 

2. Valitaan syyskokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkistajaa, jotka 

toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

5. Käsitellään toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle 

6. Käsitellään talousarvio seuraavalle vuodelle 

7. Määrätään varsinaisten ja kannattajajäsenten sekä yritysjäsenten vuosittaisen jäsenmaksun 

suuruus  

8. Suoritetaan johtokunnan erovuorossa olevien jäsenten vaali 

9. Valitaan seuralle toiminnantarkastaja sekä yksi varatoiminnantarkastaja 

10. Käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat. Seuran jäsenen on syyskokoukseen ilmoitettava 

ylimääräisistä asioista elokuun loppuun mennessä. 

11. Kokouksen päättäminen 

 

11 § Sääntöjen muuttaminen 

Seuran sääntöihin ehdotetut muutokset ja lisäykset hyväksytään, jos kahdessa peräkkäisessä 

vähintään kahden viikon väliajoin pidettävässä seuran yleiskokouksessa kummassakin vähintään 

kolme neljäsosaa äänestykseen osallistuneista kannattaa tehtyä ja kokouskutsussa mainittua 

ehdotusta. Sääntömuutoksesta tulee olla maininta kokouskutsussa. Muutokset esitetään Suomalaisten 

Kemistien Seuran hyväksyttäviksi. 
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12 § Seuran purkaminen 

Kysymys seuran purkamisesta käsitellään kahdessa sitä varten koolle kutsutussa kokouksessa, jotka 

on kutsuttu koolle vähintään kolme viikkoa ennen kokousta. Seuran purkamispäätökseen vaaditaan 

kummassakin vähintään kolmen viikon väliajoin pidetyssä kokouksessa 4/5 kaikista annetuista 

äänistä. Seuran purkautuessa luovutetaan sen jäljelle jääneet varat seuran tarkoitusperiä lähinnä 

edistävälle rekisteröidylle yhdistykselle tai laitokselle, mistä seuran viimeinen kokous tarkemmin 

päättää. 

 

13 § Muuta 

Muissa kohdin noudatetaan Suomalaisten Kemistien Seuran sääntöjä ja voimassa olevia yhdistyslain 

säännöksiä. 


