SUOMEN VILJATEKNIKKOJEN SEURA ry:n SÄÄNNÖT

1§
Seuran nimi ja
toiminta-alue

Seuran nimi on Suomen Viljateknikkojen Seura ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja
toiminta-alue käsittää koko valtakunnan. Seuran nimen ruotsinkielinen käännös on
Finska Cerealistföreningen ja englanninkielinen käännös Finnish Association for
Cereal Scientists.
2§

Tarkoitus

Suomen Viljateknikkojen Seura ry:n tarkoituksena on vilja-alalla toimivien henkilöiden
yhdyssiteenä edistää ja kehittää viljan ja viljajalosteiden tutkimusta, viljanjalostusta,
koetoimintaa, viljelyä ja viljan teollista hyväksikäyttöä sekä viljan markkinoinnin
yleisiä edellytyksiä.
Toteuttaakseen päämääränsä seura tarjoaa jäsenilleen tilaisuuden tutkimusten ja
kokemusten esittämiseen ja selostamiseen sekä ajatusten vaihtoon vilja-alaa koskevista
kysymyksistä.
3§

Jäsenet

Seuran jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, kannattajajäseniä tai kunniajäseniä.
Varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä johtokunnan päätöksen perusteella 2 §:n 1.
momentissa mainituilla aloilla toimivia henkilöitä.
Kannattajäseniksi voidaan hyväksyä johtokunnan päätöksen perusteella henkilöitä ja
oikeuskelpoisia yhteisöjä, joilla on mahdollisuus ja halu edistää seuran tarkoitusperiä.
Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä kutsua seuran jäsen, joka on
huomattavasti edistänyt ja tukenut seuran toimintaa.
4§

Jäsenen
eroaminen tai
erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran vuosikokouksessa merkittäväksi
pöytäkirjaan.
Johtokunta voi erottaa jäsenen seurasta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun
maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on seuraan
liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti
vahingoittanut seuraa.
5§

Jäsenmaksut

Varsinaisilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää
vuosikokous.

Kannattajajäsenenä oleva henkilö suorittaa vähintään kaksinkertaisen varsinaisen
jäsenen jäsenmaksun vuosittain tai 20-kertaisen jäsenmaksun kertakaikkiaan.
Kannattajajäsenenä oleva yhteisö maksaa vähintään 10-kertaisen varsinaisen jäsenen
jäsenmaksun vuosittain tai 100-kertaisen jäsenmaksun kertakaikkiaan.
Kunniajäsenet on vapautettu jäsenmaksusta.
6§
Jäsenyydet

Seura on jäsenenä Nordisk Cerealistförbundissa. Seuran jäsenyyksistä muissa
yhteisöissä päättää seuran vuosikokous, jolloin liittymiseksi tai eroamiseksi tarvitaan
3/4 annetuista äänistä.
7§

Johtokunta

Seuran asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluvat vuosikokouksessa valittu
puheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä.
Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin,
rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voivat olla johtokunnan
ulkopuolelta.
Johtokunnan puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi on kaksi vuotta ja se alkaa
vuosikokouksesta. Johtokunnan jäsenyys voi kestää enintään kolme perättäistä
toimikautta.
Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä kaksi
muuta jäsentä on läsnä.
8§

Tilikausi ja
tilintarkastus

Seuran tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja johtokunnan vuosikertomus on annettava
tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee
antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta johtokunnalle.
9§

Vuosikokous

Seuran vuosikokous pidetään vuosittain johtokunnan määräämänä päivänä ennen
maaliskuun loppua.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai kun johtokunta
katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) seuran
äänioikeutetuista jäsenistä sitä johtokunnalta erityisesti ilmoitettua asiaa varten
kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä,
kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty johtokunnalle.
Seuran kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni.
Kannattajajäsenillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Seuran kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet
annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin
arpa.
Kokouksessa 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 tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus
8. Valitaan tarvittaessa johtokunnan puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. Valitaan tarvittaessa kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastaja
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran vuosikokouksen käsiteltäväksi, on
hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti johtokunnalle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan
sisällyttää kokouskutsuun.

10 §
Vuosikokouksen Seuran vuosikokouksen kutsuu koolle johtokunnan toimeksiannosta puheenjohtaja
koollekutsuminen kullekin jäsenelle vähintään kolme (3) viikkoa ennen kokousta lähetetyllä kirjeellä.
11 §
Nimenkirjoitusoikeus

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä
sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.
12 §

Sääntöjen
muuttaminen

Seuran sääntöjen muutokset käsitellään vuosikokouksessa, jolloin muutosehdotuksen
hyväksymisen puolesta tarvitaan vähintään 3/4 annetuista äänistä. Muutosehdotus on
lähetettävä jäsenille kokouskutsun mukana.
13 §

Seuran toiminnan
lopettaminen

Seura voidaan purkaa, jos vähintään 3/4 vuosikokouksessa annetuista äänistä ehdotusta
kannattaa ja päätös vahvistetaan samanlaisella enemmistöllä seuraavassa
vuosikokouksessa. Seuran purkamisesta on ilmoitettava kokouskutsussa.
Purkamisehdotus voidaan ottaa käsiteltäväksi vain vuosikokouksessa ja ehdotus on
esitettävä kirjallisena vähintään kuukautta ennen johtokunnalle, joka oman lausuntonsa

ohella jättää sen vuosikokoukselle.
Suomen Viljateknikkojen Seuran päättäessä toimintansa siirtyy sen omaisuus sille
seuran tarkoitusperiä lähinnä edistävälle rekisteröidylle yhdistykselle tai säätiölle, jota
vähintään kolme neljännestä viimeisessä kokouksessa läsnäolleista jäsenistä kannattaa.

