
Dendrologian Seura — Dendrologiska Sällskapet r.y:n 
säännöt  

Nämä säännöt on hyväksytty Dendrologian Seura — Dendrologiska Sällskapet r.y:n 

ylimääräisessä kokouksessa 21.10.2017 ja syyskokouksessa 1.12.2017 sekä rekisteröity patentti-

ja rekisterihallituksessa xx.12.2017. Sääntöjä on muutettu edellisestä 6.4.2017 hyväksytystä 

muodosta 5 §, 8 §, 9 § ja 12 § osalta. 

 

1 § Nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Dendrologian Seura — Dendrologiska Sällskapet r.y. ja sen kotipaikka 

on Helsingin kaupunki ja toimialueena koko Suomi. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä 

nimeä seura. 

 

2 § Tarkoitus ja toiminta 

Seuran tarkoituksena on edistää kotimaisten ja Suomessa menestyvien ulkomaisten puulajien 

ja puuvartisten kasvilajien ja niiden muotojen tuntemusta, tutkimusta ja kokeilua, silmälläpitäen 

erityisesti niiden merkitystä ja käyttöä luonnon- ja maisemanhoidossa, viheralueiden ja 

puutarhain suunnittelussa ja perustamisessa sekä metsän- ja muussa viljelyssä.  

Tarkoitusperiään toteuttaakseen seura alan harrastajain, tutkijain ja käytännössä toimivien 

henkilöiden yhdyssiteenä voi toimeenpanna kokouksia, esitelmätilaisuuksia, näyttelyitä ja 

retkeilyjä, harjoittaa julkaisutoimintaa, omistaa kokeilualoja, jakaa apurahoja, ylläpitää kirjastoa 

ja arkistoida kuva-aineistoa jäsenten käytettäväksi sekä yhteistoiminnassa viranomaisten, 

tutkimuslaitosten ja taimitarha- ym. järjestöjen kanssa kerätä ja hoitaa puuvartisiin kasveihin 

liittyviä rekistereitä. Apurahojen jakoperusteista määrätään erillisellä seuran kokouksen 

hyväksymällä säännöllä. Seuran retkillä noudatetaan hallituksen hyväksymää matkustussääntöä. 

Seura voi perustaa rahastoja, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentattua omaisuutta ja varoja 

sekä toimeenpanna arpajaisia ja keräyksiä hankittuaan asianmukaisen luvan. 

 

3 § Jäsenet 

Seuraan voi liittyä varsinaiseksi jäseneksi seuran tarkoitusperiä kannattava henkilö. 

Varsinaisia jäseniä ovat myös opiskelija-ja perhejäsenet. Opiskelijajäseneksi voi liittyä seuran 

tarkoitusperiä kannattava henkilö, joka opiskelee päätoimisesti jossakin oppilaitoksessa. 

Perhejäseneksi voi liittyä seuran varsinaisen jäsenen kanssa samassa taloudessa asuva, seuran 

tarkoitusperiä kannattava henkilö. Kannattajajäseneksi voidaan kutsua oikeuskelpoinen yhteisö, 

joka tukee seuran toimintaa. Uudet jäsenet hyväksyy hallitus. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 

Varsinaiset ja kannattajajäsenet maksavat jäsenmaksut, joiden suuruudesta vuodeksi kerrallaan 

päättää seuran syyskokous. Opiskelija-ja perhejäsenten jäsenmaksu voi olla alempi kuin muiden 

varsinaisten jäsenten. Jäsenmaksuja vastaan varsinaiset ja kannattajajäsenet saavat seuran 

julkaisuja hallituksen määräämällä tavalla. Varsinainen jäsen voi maksamalla hallituksen 

määräämän kertakaikkisen jäsenmaksun siirtyä ainaisjäseneksi. Hallitus voi ottaa ulkomaalaisia 



jäseniä, jotka maksavat jäsenmaksua samojen periaatteiden mukaan kuin suomalaiset jäsenet. 

Hallituksen ehdotuksesta voi seuran kokous kutsua ansioituneen henkilön kunniajäseneksi. 

Seuran hallitus voi jakaa ansioituneille seuran jäsenille ansiomerkkejä. Ansiomerkkien 

jakoperusteista määrätään hallituksen hyväksymällä merkkiohjesäännöllä.  

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen 

puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa. 

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii seuran tarkoitusperiä vastaan tai laiminlyö 

jäsenmaksunsa suorittamisen. 

 

4 § Hallitus 

Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja ja yhdeksän (9) jäsentä sekä 

kolme (3) varajäsentä. Hallitus valitaan siten, että seuran jäsenistön toimialat ja harrastukset 

tulevat siinä edustetuiksi. Syyskokous valitset puheenjohtajan vuodeksi kerrallaan, kuitenkin 

saman henkilön enintään kolme kertaa peräkkäin. Hallituksen muut jäsenet ja varajäsenet valitaan 

kolmeksi vuodeksi kerrallaan siten, että kolmannes jäsenistä ja varajäsenistä on kerrallaan 

erovuorossa. Erovuorossa oleva hallituksen jäsen voidaan valita välittömästi uudelleen vain 

kerran. Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa kalenterivuoden alusta. 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä ottaa itselleen 

varainhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt sekä määrää heidän tehtävistään. Hallitus voi 

asettaa asioita valmistelemaan tarpeellisiksi katsomiaan toimikuntia ja kutsua niihin jäseniä 

hallituksen ulkopuolelta. Alueellista tai johonkin aiheeseen keskittyvää toimintaa varten voidaan 

perustaa erityisiä, hallituksen hyväksymiä kerhoja. Työryhmillä tai kerhoilla ei ole itsenäistä 

hallinnollista tai taloudellista asemaa.  

Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan 

varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään viisi (5) hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on 

päätösvaltainen, kun vähintään viisi (5) hallituksen jäsentä tai varajäsentä sekä puheenjohtaja tai 

varapuheenjohtaja on paikalla. Milloin hallituksen kokouksessa äänestettäessä äänet menevät 

tasan, ratkaisee kokouksen puheenjohtajan kanta. 

 

5 § Seuran nimen kirjoittaminen  

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin 

tai varainhoitajan kanssa. 

 

6 § Tilit 

Seuran tilit, jotka päätetään kalenterivuosittain, on helmikuun loppuun mennessä yhdessä 

hallituksen laatiman vuosikertomuksen ja hallituksen pöytäkirjojen kanssa annettava 

toiminnantarkastajille/tilintarkastajille, joiden tulee ennen maaliskuun viidettätoista päivää antaa 

hallitukselle tilintarkastuskertomus. 

 



7 § Kokousten koollekutsuminen 

Seuran kokoukset kutsuu koolle hallitus. Seuran jäsenet kutsutaan kokoukseen tiedotuksin, 

jotka lähetetään jäsenille postitse vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kutsu voidaan 

samassa ajassa julkaista seuran lehdessä. 

 

8 § Kokoukset  

Seuran kevätkokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokous joulukuun 

viidenteentoista päivään mennessä hallituksen määräämänä päivänä. 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 10 % 

seuran jäsenistöstä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. 

Seuran kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, opiskelija-ja perhejäsenellä, 

kunniajäsenellä ja ulkomaalaisjäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni. 

Kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 

Seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten 

mennessä tasan ratkaistaan henkilövaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen 

puheenjohtajan kannattama mielipide. Henkilövaalit suoritetaan umpilipuin jos vähintään kaksi 

seuran jäsentä sitä vaatii. Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran kokouksen 

käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle kuusi (6) viikkoa ennen 

kokousta. 

 

9 § Kevätkokous  

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:  

1 kokouksen avaus; 

2 valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat 

tarvittaessa myös ääntenlaskijoina;  

3 todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;  

4 hyväksytään kokouksen työjärjestys;  

5 esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto;  

6 päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai 

muista toimenpiteistä, mihin hallinto ja tilit antavat aihetta;  

7 valitaan yksi tilintarkastaja tai yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatilintarkastaja tai 

varatoiminnantarkastaja, tai kaksi toiminnantarkastajaa ja yksi varatoiminnantarkastaja vuoden 

toimikaudeksi alkaen kevätkokouksesta;  

8 käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

 

  



10 § Syyskokous  

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:  

1 kokouksen avaus;  

2 valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat 

tarvittaessa myös ääntenlaskijoina;  

3 todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;  

4 hyväksytään kokouksen työjärjestys;  

5 päätetään varsinaisten ja kannattajajäsenten jäsenmaksujen suuruudesta seuraavaksi 

toimintavuodeksi;  

6 vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio;  

7 valitaan hallituksen puheenjohtaja;  

8 valitaan hallituksen uudet jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle;  

9 käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

 

11 § Sääntöjen muuttaminen  

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä hallituksen aloitteesta tai jos vähintään viisi (5) 

jäsentä sitä hallitukselle kirjallisesti ehdottaa. Muutosehdotus on käsiteltävä ja hyväksyttävä 

kahdessa peräkkäisessä seuran kokouksessa, joiden väliä on vähintään kaksi viikkoa. Sääntöjen 

muutoksesta on ilmoitettava kokouskutsussa. 

 

12 § Yhdistyksen lakkauttaminen  

Päätös seuran purkamisesta on tehtävä, kuten edellä sääntöjen muuttamisesta on sanottu. Seuran 

purkautuessa luovutetaan sen varat seuran sääntöjen mukaisen toiminnan tukemiseksi jollekin 

muulle rekisteröidylle yhdistykselle, säätiölle tai laitokselle, sen mukaan kuin seuran 

lakkauttamisasiaa viimeksi käsittelevä kokous päättää.  

 

 


