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PIRKANMAAN KEMISTISEURAN SÄÄNNÖT 

 

I. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja toiminta 
1 § 
Yhdistyksen nimi on Pirkanmaan Kemistiseura ry ja sen kotipaikka Tampereen kau-
punki ja se kuuluu paikallisseurana Suomalaisten Kemistien Seuraan. Näissä sään-
nöissä Pirkanmaan Kemistiseura ry:stä käytetään nimitystä seura.  
 
2 § 
Seuran tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä Pirkanmaan talousalueen kemistien vä-
lillä järjestämällä kokouksia, esitelmätilaisuuksia ja retkeilyjä. 
 
II. Jäsenet 
3 § 
Seuran jäseniä ovat:  
1.  varsinaiset jäsenet,  
2.  nuoret jäsenet,  
3. kannattajajäsenet,  
4.  kunniajäsenet  
 
4 § 
Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka suorittamallaan ylemmällä 
yliopistotutkinnolla tai muulla tavalla on osoittanut olevansa pätevä kemisti. 
  
Nuoreksi jäseneksi voidaan hyväksyä yliopistossa kemiaa pääaineena opiskeleva 
henkilö. Nuorena jäsenenä voi olla ylemmän yliopistotutkinnon suorittamiseen asti. 
Tutkinnon suorittanut nuori jäsen voi liittyä suostumuksellaan varsinaiseksi jäseneksi 
ja tutkintoa suorittamattoman nuoren jäsenen tulee erota seitsemän vuoden jälkeen 
opintojensa aloittamisesta. 
 

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä seuran pyrkimyksiä kannattava henkilö, oi-
keuskelpoinen yhteisö tai säätiö.  
 
Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on erityisesti ansioitunut kemian tai 
sen sovellutusten alalla tai kunnostautunut toimimalla seuran ja sen tarkoitusten hy-
väksi. 
  
Edellä 3 §:n 1–3 kohdissa mainittujen jäsenten valitsemisesta päättää seuran hallitus 
kokouksessaan vähintään kahden jäsenen tehtyä siitä esityksen. 
  
Varsinaisen jäsenen tulee olla Suomalaisten Kemistien Seura ry:n jäsen ja nuoren 
jäsenen tulee olla Suomalaisten Kemistien Seura ry:n nuori jäsen. 
 
III. Luottamushenkilöt 
5 § 
Seuran luottamushenkilöt ovat: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen jä-
senet. 
  
Näiden lisäksi voidaan valita muita seuran toiminnan kannalta välttämättömiksi kat-
sottuja luottamushenkilöitä. 
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Jos luottamushenkilö kesken toimikautensa joutuu eroamaan, toimii hänen sijaansa 
hallituksen varajäsen jäljellä olevan toimikautensa ajan. 
  
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan seuran varsinaisista jäsenistä. Muut hal-
lituksen jäsenet valitaan seuran varsinaisista ja nuorista jäsenistä siten, että korkein-
taan yksi hallituksen jäsen kerrallaan voi olla nuori jäsen. 
 
IV. Hallinto 
6 § 
Seuran hallituksen muodostavat puheenjohtaja ja viisi varsinaista jäsentä. Lisäksi va-
litaan yksi varajäsen. Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta siten, että yksi 
tai kaksi varsinaista jäsentä on vuosittain erovuorossa. Varajäsenen toimikausi on 
yksi vuosi. Hallituksen jäsenet ja varajäsenen valitsee seuran vuosikokous. Hallituk-
sen jäsenistä vuosikokous valitsee puheenjohtajan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. 
Sama henkilö voi toimia puheenjohtajana enintään kuusi vuotta kerrallaan. 
  
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuosittain. 
  
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta tai kun kaksi hal-
lituksen jäsentä sitä pyytää.  
 
Kiireellisissä tapauksissa hallitus voi pitää kokouksen puhelimen, videon tai internetin 
välityksellä. 
 
Hallitus on päätösvaltainen, jos läsnä on vähintään puolet hallituksen jäsenistä, joista 
yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. 
 
Hallituksen kokouksen pöytäkirja tarkistetaan lähimmässä mahdollisessa hallituksen 
kokouksessa.  
 
7 § 
Hallitus  
1.  johtaa seuran toimintaa,  
2.  hoitaa seuran taloutta ja muita asioita,  
3.  valvoo seuran asettamien valiokuntien sekä toimi- ja luottamushenkilöiden toi-

mintaa,  
5.  valmistelee seuran kokouksille esitettävät tärkeimmät asiat,  
6.  edustaa seuraa tai valtuuttaa seuralle edustajan, 
7.  huolehtii seuran tekemien päätösten toimeenpanosta,  
8.  tekee kiireisissä tapauksissa seuran asioista päätöksiä, jotka on ensi tilassa esi-

tettävä seuralle,  
9.  kutsuu seuran kokouksiin sekä  
10. pitää luetteloa seuran jäsenistä.  
 
Hallitus kutsuu seuralle sihteerin sekä taloudenhoitajan. Hallituksen puheenjohtaja on 
myös seuran puheenjohtaja. 
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8§ 
Seuran hallinnon, tilien ja omaisuuden tarkastajaksi valitaan toiminnantarkastaja se-
kä hänelle varahenkilö. 
 
V. Toimintavuosi ja kokoukset 
9 § 
Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit sekä hallintoa koskevat muut tar-
peelliset asiakirjat on jätettävä tammikuun kuluessa toiminnantarkastajalle, jonka on 
annettava ennen helmikuun loppua lausunto suorittamastaan tarkastuksesta.  
 

10 § 
Seuran päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous, joita ovat vuosikokous, syyskokous 
ja mahdollinen ylimääräinen kokous. Vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun 
mennessä ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä. 
 
Kokouskutsut ja muut tiedotukset on toimitettava jäsenille jäsenlehdessä, jäsentiedot-
teella tai erillisellä kokouskutsulla; kokouskutsun sisältävä jäsentiedote, jäsenlehti tai 
kokouskutsu tulee olla postitettuna tai sähköpostilla lähetettynä jäsenen ilmoittamaan 
osoitteeseen viimeistään seitsemän päivää ennen kokouspäivää.  
 
11 § Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:  
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvit-

taessa kaksi ääntenlaskijaa. 
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys. 
4.  Käsitellään hallituksen esitys seuran toimintakertomukseksi edelliseltä vuodelta. 
5.  Esitetään seuran edellisvuoden tilit ja toiminnantarkastajan lausunto.  
6.  Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja hallitukselle myönnettävästä vastuu-

vapaudesta,  
7.  Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

 
12 § Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvit-

taessa kaksi ääntenlaskijaa. 
2.  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
3.  Hyväksytään kokouksen työjärjestys. 
4.  Määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruudet erikseen kullekin jäsen-

ryhmälle.  
5.  Käsitellään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.  
6.  Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsen erovuoroisten tilalle. 
7.  Valitaan puheenjohtaja erovuoroisen tilalle. 
8.  Valitaan seuraavaksi vuodeksi toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö. 
9.  Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 
 
13 § 
Seuran kokouksen pöytäkirjan tarkistaa ja todistaa oikeaksi puheenjohtajan ja sihtee-
rin ohella kaksi samassa kokouksessa valittua pöytäkirjan tarkastajaa, joiden on olta-
va seuran jäseniä. 
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VI. Jäsenten velvollisuudet ja oikeudet  
14 § 
Seuran jäseneksi ehdotettava antaa seuraan pyrkiessään vaadittavat henkilötiedot.  
 
15 § 
Varsinaisen ja nuoren jäsenen tulee vuosittain suorittaa vuosikokouksen määräämä 
seuran jäsenmaksu. 
 
Kannattajajäsen suorittaa jäsenmaksunsa vuosittain. 
 
Kunniajäsen on vapaa seuran jäsenmaksujen suorituksesta. 
 
16 § 

Jäsen eroaa seurasta paitsi kuoleman kautta 

1. tekemällä seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle kirjallisen eroamisilmoituk-
sen tai ilmoittamalla eroamisestaan seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.  

2. seuran erottamana, jos hallitus ehdottaa erottamista ja jos 4/5 seuran kokoukses-
sa olevista äänivaltaisista jäsenistä niin päättää. 
 
Seuralla on oikeus erottaa jäsen, joka tahallisella menettelyllään on tuntuvasti vai-
keuttanut seuran toimintaa, tai jos hän on käyttäytynyt arvottomalla ja seuran jäsenel-
le sopimattomalla tavalla tai jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän seuraan 
liittymällä on sitoutunut.  
 
VII. Yleiset säännökset 
17 § 
Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä 
sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.  
 
18 § 
Seuran kokouksissa ovat äänivaltaisia kunniajäsenet, seuran varsinaiset ja nuoret jä-
senet.  
 
19 § 
Seuran sääntöihin ehdotetut muutokset hyväksytään, jos kahdessa peräkkäisessä 
seuran kokouksessa kummassakin vähintään kolme neljäsosaa äänestykseen osal-
listuneista kannattaa tehtyä ja kokouskutsussa mainittua ehdotusta 
 
Muutokset esitetään Suomalaisten Kemistien Seura ry:n vahvistettavaksi. 
 
20 § 
Seuran purkautuessa luovutetaan sen jäljelle jääneet varat seuran tarkoitusperiä lä-
hinnä edistävälle rekisteröidylle yhdistykselle tai laitokselle. 
 


