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1. Kokouksen avaus
Maaperän tutkimus- ja kunnostusyhdistys ry:n puheenjohtaja Aura Nousiainen avasi
kokouksen klo 16.00.
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Aura Nousiainen, sihteeriksi Sanna Pyysing ja
pöytäkirjan tarkistajiksi Miikka Tunturi ja Olli-Pekka Penttinen.
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin muutoksitta.
5. Toimintakertomuksen sekä tuloslaskelman ja taseen esittäminen vuodelta 2018
Toimintakertomuksen (liite 1) esitteli Aura Nousiainen.
Tuloslaskelman ja taseen (liite 2) esitteli Aura Nousiainen. Tilinpäätös oli 6 164,54 €
ylijäämäinen.
Toimintakertomus hyväksyttiin muutoksitta.
6. Tilinpäätöksen vahvistaminen
Tilinpäätös vahvistettiin esitetyssä muodossa.

7. Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden antaminen hallitukselle ja
yhdistyksen toimihenkilöille
Toiminnantarkastajat Jouko Tuomainen ja Miikka Tunturi ovat tehneet
toiminnantarkastuksen vuodelta 2018. Toiminnantarkastaja Miikka Tunturi esitteli
toiminnantarkastuskertomuksen.
Tilintarkastajat hyväksyivät tilinpäätöksen ja puolsivat vastuuvapauden myöntämistä Mutku
ry:n vuoden 2018 hallitukselle ja yhdistyksen toimihenkilöille.
Tilinpäätös hyväksyttiin ja vuoden 2018 Mutku ry:n hallitukselle ja yhdistyksen
toimihenkilöille myönnettiin vastuuvapaus.
8. Sääntömuutos
Aura Nousiainen esitteli ehdotuksen uusiksi säännöiksi. Muutosehdotusta on kannatettu
yhdistyksen syyskokouksessa 8.11.2018.
Vuosikokous hyväksyi hallituksen esityksen sääntöjen muuttamisesta (liite 3).
Sääntömuutos lähetetään patentti- ja rekisterihallitukselle hyväksyttäväksi.
9. Muut asiat
Antti Ruokonen piti puheenvuoron pilaantuneiden massojen vastaanottopaikkojen
vähenemisestä ja tähän liittyvistä haasteista. Tämä aihe olisi mahdollista ottaa
syysseminaarin aiheeksi. Kimmo Järvinen tulisi esittelemään syysseminaariin Mutkun
historiaa.
10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.15.

Liitteet:

Aura Nousiainen
Puheenjohtaja

Sanna Pyysing
Sihteeri

Miikka Tunturi
Pöytäkirjan tarkastaja

Olli-Pekka Penttinen
Pöytäkirjan tarkastaja

Liite 1
Liite 2
Liite 3

Vuoden 2018 toimintakertomus
Vuoden 2018 tuloslaskelma ja tase
Sääntömuutosehdotus

MAAPERÄN TUTKIMUS- JA KUNNOSTUSYHDISTYS RY
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018
1.

Yleistä

Maaperän tutkimus- ja kunnostusyhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää
pilaantuneisiin alueisiin liittyvää vuoropuhelua, toimintaa ja käytäntöjä Suomessa, lisätä
alalla toimivien ammattitaitoa sekä toimia yhdyssiteenä alaan liittyvissä ja sitä sivuavissa
tehtävissä toimivien henkilöiden ja yhteisöjen välillä.
Vuonna 2018 yhdistyksen toiminnan tavoitteina oli:
● MUTKU-päivien järjestäminen
● PIMA-alan T&K-toiminnan tukeminen
● NORDROCS 2018 konferenssin järjestelyihin osallistuminen
2.

Kokoukset
● Kevätkokous 14.3.2018

Kevätkokous järjestettiin Radisson Blu hotellissa Oulussa, Mutku-päivien yhteydessä.
Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset kevätkokousasiat ja keskusteltiin
sääntömuutoksen tarpeellisuudesta sekä myönnettiin yksi kunniajäsenyys. Kokoukseen
osallistui 12 henkeä.
● Syyskokous 8.11.2018
Syyskokous järjestettiin Urbansauna Kalliossa Helsingissä syysseminaarin yhteydessä.
Kokoukseen osallistui 18 henkeä.
Erovuoroiset hallituksen jäsenet olivat Outi Oyy (varsinainen jäsen), Kim Yrjälä
(varsinainen jäsen), Perttu Mattila (varsinainen jäsen), Tuukka Tonteri (varajäsen), Lea
Liuha (varajäsen) ja Sanna Hodju (varajäsen). Lisäksi Raakel Jaloniemi (varsinainen
jäsen) ilmoitti eroavansa hallituksesta kesken kauden.
Jarno Laitinen valittiin varapuheenjohtajaksi.
Varsinaisiksi jäseniksi valittiin Antti Ruokonen, Tuuli Aalto ja Sanna Hodju ja varajäseniksi
Lea Liuha, Tuukka Tonteri ja Leija Lahtinen. Raakel Jaloniemen paikalle varsinaiseksi
jäseneksi nousi hallituksen ehdotuksesta Raakelin varajäsen Marja Tuomela,
varajäseneksi valittiin Mari Dahl.
● Hallituksen kokoukset
Yhdistyksen hallitus kokoontui kertomusvuoden aikana 8 kertaa, joista kaksi kokousta
pidettiin Skypen välityksellä (6.2., 17.4(etä)., 16.5., 4.6., 28.8., 1.10., 23.10(etä).,12.12.)
Hallituksen jäsenten osallistuminen kokouksiin:
Puheenjohtaja Aura Nousiainen
Varapuheenjohtaja Jarno Laitinen

8/8
8/8

Varsinainen jäsen Perttu Mattila
Varajäsen Sanna Hodju

4/8
3/8

Varsinainen jäsen Kim Yrjälä
Varajäsen Tuukka Tonteri

0/8
5/8

Varsinainen jäsen Päivi Koskela
Varajäsen Sanna Pyysing

6/8
6/8

Varsinainen jäsen Raakel Jaloniemi
Varajäsen Marja Tuomela

6/8
2/8

Varsinainen jäsen Juha Hopponen
Varajäsen Elina Hyttinen

7/8
5/8

Varsinainen jäsen Outi Pyy
Varajäsen Lea Liuha

1/8
6/8

Sihteeri ja taloudenhoitaja
Janette Leppänen

8/8

3.

Yhdistyksen toiminta

Mutku-päivät
Yhdistys järjesti 14.-16.3. 2018 Mutku-päivät onnistuneesti Radisson Blu hotellissa
Oulussa. Mutku-päiville osallistui 112 henkilöä. Mutku-päiviin kuului lisäksi 16.3.2018
aamupäivän kestävä ekskursio mielenkiintoisiin PIMA kohteisiin alueella. Päivillä puhuttiin
mm. riskinhallintaosaamisen viennistä, hankkeiden suunnittelusta ja kytköksistä
alueidenkäyttöön sekä uusista puhdistustekniikoista. Lisäksi seminaarissa käytiin aiheita
läpi ajankohtaisten case-esitysten kautta.
Toimikunnat
T&K toimikunta vastaa PIMA-alan tutkimus- ja kehitystyöstä mm. järjestämällä
seminaareja, työpajoja ja apurahahakua. Toimikuntaan kuuluivat hallituksesta Marja
Tuomela (pj), Lea Liuha ja Aura Nousiainen. Mutku järjesti avoimen apurahahaun keväällä
2018. T&K-toimikunta käsitteli 12 kpl rahoitushakemuksia. T&K-toimikunnan esityksestä
myönnettiin yhteensä 12 000 € neljälle hankkeelle seuraavista aiheista:
● Yan Sun: Utilization of algae and light for in situ biostimulation of organic pollutants
in the Baltic Sea coastal sediments - an innovative strategy
● Anna-Liisa Ruotsalainen: Pohjoista alkuperää olevien nurmilauhan (Deschampsia
cespitosa) ja lampaannadan (Festuca ovina) soveltuvuus arseenipitoisen maan
puhdistukseen
● Muhammad Mohsin: Assessment of the phytoremediation potential of aspens,
hybrid aspens, and willow for the remediation of heavy metals and hydrocarbons
polluted soils in Finland
● Kovakoski Harri: PAH degradation efficiency of soil microbes under different pH
conditions at Somerharju restoration site

Mutku-päivien toimikuntaan kuuluivat hallituksesta Jarno Laitinen, Päivi Koskela ja Aura
Nousiainen.
Sääntömuutostoimikunnassa jatkoivat hallituksesta Lea Liuha, Juha Hopponen ja Elina
Hyttinen.
Lausunnot ja kannanotot
Yhdistys antoi lausunnon Ympäristöministeriön pyytämästä lakiluonnoksesta (luonnos
hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi pilaantuneiden alueiden puhdistamisen
tukemisesta", Dno VN/1383/2018; YM20/400/2017)
Pohjoismainen yhteistyö, Nordrocs-konferenssi
Yhdistys osallistui pohjoismaisen Nordrocs 2018 -tapaamiseen (7th Joint Nordic Meeting
on Remediation of Contaminated Sites) 3.-6.9.2018 Tanska, Helsingør. Koordinaattorina
toimi Arne Rokkjær Tanskasta (The Capital Region of Denmark, Denmark/ATV Soil and
Groundwater). Lisäksi organisaatiokomiteassa toimivat Paul S. Cappelen Norjasta, Peter
Harms-Ringdahl Ruotsista ja Jarno Laitinen Mutku ry:n hallituksesta. Nordrocs
järjestelytoimikunnassa olivat mukana Mette M. Broholm Tanskasta, Morten Jartun
Norjasta, Ulrika Larson Ruotsista ja Lisbeth Verner Tanskasta. Konferenssijärjestäjänä
toimi konferenssikeskus Konventum.
4.

Jäsentiedotteet ja tiedotus

Yhdistyksen jäseniin kohdistuva suora tiedotus hoidettiin sähköpostin ja yhdistyksen
kotisivujen välityksellä. Nopea ja vapaamuotoinen viestintä tehdään Mutku ry:n Facebookryhmässä, johon kuului vuoden 2018 lopussa 137 jäsentä.
5.

Toimihenkilöt vuonna 2018

Hallitus:
- Aura Nousiainen, puheenjohtaja
- Jarno Laitinen, varapuheenjohtaja
- Perttu Mattila, (varajäsen Sanna Hodju)
- Kim Yrjälä, (varajäsen Tuukka Tonteri)
- Päivi Koskela, (varajäsen Sanna Pyysing)
- Raakel Jaloniemi (varajäsen Marja Tuomela)
- Juha Hopponen (varajäsen Elina Hyttinen )
- Outi Pyy (varajäsen Lea Liuha)
Sihteeri ja taloudenhoitaja
Kotisivujen ylläpitäjä:
Toiminnantarkastajat:
Varatoiminnantarkastajat:
6.

Janette Leppänen
Päivi Koskela
Miikka Tunturi ja Jouko Tuomainen
Kati Hakala ja Kaarina Laakso

Jäsenistö

31.12.2018 yhdistyksessä oli 161 henkilöjäsentä, 7 opiskelijajäsentä, 19 yhteisöjäsentä ja
4 kunniajäsentä.
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Tuloslaskelma
VARSINAINEN TOIMINTA
Tuotot
Kulut
Henkilöstökulut
Poistot
Muut kulut
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ

1.1.2018 - 31.12.2018

1.1.2017 - 31.12.2017

34 510,68

23 030,00

4 200,00
75,46
34 669,59

-38 945,05
-4 434,37

4 800,00
25,16
34 585,00

VARAINHANKINTA
Tuotot

10 600,00

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Tuotot
Kulut

10 600,00

9 330,00

6 165,63

0,00
1,09

9330,00
-7050,16

0,02
-1,09

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ

6 164,54

TILIKAUDEN TULOS

6 164,54

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

6 164,54

5,45

-5,43
-7 055,59
-7 055,59
-7 055,59
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Tase
31.12.2018

31.12.2017

Vastaavaa
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto

0,00

0,00

75,46

0,00

75,46
75,46

Pysyvät vastaavat yhteensä
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Lyhytaikaiset
Muut saamiset

6 420,68

6 420,68

0,00

Rahat ja pankkisaamiset

41 767,96

42 134,66

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

48 188,64

42 134,66

48 188,64

42 210,12

Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)

41 494,10

48 549,69

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
Oma pääoma yhteensä

6 164,54
47 658,64

-7 055,59
41 494,10

Vastaavaa yhteensä

Vastattavaa
OMA PÄÄOMA

VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen
Ostovelat
Muut velat
Vieras pääoma yhteensä

Vastattavaa yhteensä

0,00
530,00

530,00

283,02
433,00

716,02

530,00

716,02

48 188,64

42 210,12

Nykyiset säännöt:
Nimi

Ehdotus uusiksi säännöiksi:
Nimi

1§
Yhdistyksen nimenä on Maaperän tutkimus ja
kunnostusyhdistys r.y. ja kotipaikkana on
Helsingin kaupunki. Yhdistyksen nimestä
käytetään epävirallista lyhennettä Mutku.

1§
Yhdistyksen nimi on Maaperän tutkimus- ja
kunnostusyhdistys r.y., lyhennettynä Mutku.
Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

Toiminta

Toiminta

2§
Yhdistyksen tarkoituksena on:
- kehittää, edistää ja tehdä tunnetuksi
pilaantuneisiin maihin liittyvää toimintaa,
tutkimusta ja käytäntöjä Suomessa
- lisätä alalla toimivien ammattitaitoa
- toimia yhdyssiteenä alaan liittyvissä ja sitä
sivuavissa tehtävissä toimivien henkilöiden ja
yhteisöjen välillä

2§
Yhdistyksen tarkoituksena on:
- kehittää, edistää ja tehdä tunnetuksi
pilaantuneisiin maihin liittyvää toimintaa,
tutkimusta ja käytäntöjä
- lisätä alalla toimivien ammattitaitoa, sekä
- toimia yhdyssiteenä alaan liittyvissä ja sivuavissa
tehtävissä toimivien henkilöiden sekä yhteisöjen
välillä.

3§
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
- järjestää keskustelutilaisuuksia,
tutustumismatkoja jäsenilleen ja koulutusta
- harjoittaa tiedotus- ja alaansa liittyvää
julkaisutoimintaa
- seuraa alansa kehitystä kotimaassa ja ulkomailla
- edistää alan tutkimus- ja kehitystoimintaa
- tiedottaa jäsenilleen eri tahojen päätöksistä,
tavoitteista ja mielipiteistä
- antaa lausuntoja ja kannanottoja alaan
liittyvissä kysymyksissä
- hoitaa yhteyksiä muihin ympäristönsuojelun
aloihin
- osallistuu alan kansainväliseen yhteistyöhön

3§
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
- järjestää keskustelutilaisuuksia, seminaareja,
tutustumismatkoja ja koulutusta
- edistää alan tutkimus- ja kehitystoimintaa
- seuraa alansa kehitystä kotimaassa ja ulkomailla
- antaa lausuntoja ja kannanottoja alaan
liittyvissä kysymyksissä
- harjoittaa alaansa liittyvää tiedotus- ja
julkaisutoimintaa
- tiedottaa jäsenilleen eri tahojen päätöksistä,
tavoitteista ja mielipiteistä
- hoitaa yhteyksiä muihin ympäristönsuojelun
aloihin
- osallistuu alan kansalliseen ja kansainväliseen
yhteistyöhön.

Jäsenet

Jäsenet

4§
Yhdistyksen jäsenet ovat:
- henkilöjäseniä, joiksi hyväksytään henkilöt, jotka
ovat kiinnostuneet yhdistyksen tarkoituksien
toteuttamisesta
- yhteisöjäseniä, joiksi hyväksytään
oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka ovat kiinnostuneet
yhdistyksen tarkoituksien toteuttamisesta
- kannattajajäseniä, joiksi hyväksytään henkilöt ja
oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka haluavat tukea
yhdistyksen toimintaa
- kunniajäseniä, joiksi hyväksytään henkilöt, jotka
ovat huomattavalla tavalla edistäneet
yhdistyksen tarkoitusta
Henkilö-, yhteisö- ja kannattajajäsenet hyväksyy
yhdistyksen hallitus. Kunniajäsenten
kutsumisesta tekee päätöksen yhdistyksen
kokous. Yhdistyksen henkilö- ja yhteisöjäsenet
suorittavat vuosittain vuosikokouksen
määräämän jäsenmaksun, joka voi olla eri
suuruinen henkilö- ja yhteisöjäsenille.
Kannattajajäsenet maksavat
kannatusjäsenmaksuna vuosikokouksen
määräämän vähimmäismäärän. Kunniajäsenet
ovat vapaat jäsenmaksun suorittamisesta.

4§
Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö,
joka on kiinnostunut yhdistyksen tarkoituksesta ja
toiminnasta.
Opiskelijajäseneksi voidaan hyväksyä alan
perustutkinto-opiskelija, joka on kiinnostunut
yhdistyksen tarkoituksesta ja toiminnasta.
Valmistumisensa jälkeen opiskelijajäsen siirtyy
ilmoituksella varsinaiseksi jäseneksi.
Yhteisöjäseneksi voidaan hyväksyä
oikeuskelpoinen yhteisö, joka on kiinnostunut
yhdistyksen tarkoituksesta ja toiminnasta.
Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai
oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea
yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on
huomattavalla tavalla edistänyt yhdistyksen
tarkoitusta tai toimintaa.
Yhdistyksen varsinaiset jäsenet, opiskelijajäsenet
ja yhteisöjäsenet suorittavat vuosittain
vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun, joka
voi olla eri suuruinen varsinaisille jäsenille,
opiskelijajäsenille ja yhteisöjäsenille.
Kannattajajäsenet suorittavat vähintään
vuosikokouksen määräämän
kannattajajäsenmaksun. Kunniajäsenet ovat
vapaat jäsenmaksun suorittamisesta.
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi,
opiskelijajäseneksi, yhteisöjäseneksi tai
kannattajajäseneksi tahtovan on ilmoitettava
asiasta yhdistyksen sihteerille. Yhdistyksen
hallitus pidättää oikeuden hyväksyä tai olla
hyväksymättä liittymisen. Jäsenyys astuu
voimaan, kun jäseneksi tahtova on suorittanut
kyseisen vuoden jäsenmaksun.
Päätöksen kunniajäsenten kutsumisesta tekee
yhdistyksen kokous.

5§
Jäsenen, joka tahtoo erota yhdistyksestä, on
ilmoitettava tästä joko kirjallisesti hallitukselle tai
sen puheenjohtajalle, tai ilmoitettava erosta
yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan
merkitsemistä varten.
Yhdistyksen hallitus on yhdistyslain 14 §:n
mukaisin edellytyksin oikeutettu erottamaan
jäsenen. Erottamispäätöksestä voi kirjallisesti
valittaa yhdistyksen kokoukselle jättämällä
valituskirjelmän hallitukselle 30 päivän kuluessa
erottamispäätöksen tiedoksisaamisesta. Valitus
on käsiteltävä seuraavassa yhdistyksen
kokouksessa.

Hallitus
6§
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja neljä-kuusi varsinaista
jäsentä sekä neljä-kuusi varsinaisten jäsenten
henkilökohtaista varajäsentä.
Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan
sekä varsinaisten jäsenten ja henkilökohtaisten
varajäsenten toimikausi on kaksi vuotta siten,
että vuosittain puolet hallituksesta on
erovuorossa. Ensimmäisenä vuonna erovuorossa
on varapuheenjohtaja ja kaksi tai kolme arvalla
määrättyä varsinaista jäsentä, toisena vuonna
puheenjohtaja ja loput muista varsinaisista
jäsenistä. Varajäsen eroaa samanaikaisesti kuin
varsinainen jäsen. Hallitus voi ottaa sihteerin ja
muita toimihenkilöitä hallituksen ulkopuolelta tai
keskuudestaan.

5§
Jäsenen, joka tahtoo erota yhdistyksestä, on
ilmoitettava tästä kirjallisesti yhdistyksen
sihteerille, tai ilmoitettava erosta yhdistyksen
kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten.
Yhdistyksen hallitus voi erottaa yhdistyksestä
jäsenen, jolta on jäsenmaksu suorittamatta
kahtena peräkkäisenä vuotena.
Yhdistyksen hallitus on myös yhdistyslain 14 §:n
mukaisin edellytyksin oikeutettu erottamaan
jäsenen. Erottamispäätöksestä voi valittaa
kirjallisesti yhdistyksen kokoukselle jättämällä
valituskirjelmän hallitukselle 30 päivän kuluessa
erottamispäätöksen tiedoksisaamisesta. Valitus
on käsiteltävä seuraavassa yhdistyksen
kokouksessa.

Hallitus
6§
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu
vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja sekä 4-12 jäsentä.
Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen
aika.
Hallitus voi ottaa sihteerin ja muita
toimihenkilöitä keskuudestaan tai hallituksen
ulkopuolelta.
Hallitus voi perustaa toimikuntia alaisuuteensa.
Toimikunnat raportoivat toiminnastaan
hallitukselle. Toimikunnat eivät voi kerätä tai
käyttää yhdistyksen varoja.

7§
Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on
puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi
vähintään puolet hallituksen jäsenistä.
Varsinaisen jäsenen ollessa estynyt tilalle tulee
henkilökohtainen varajäsen. Hallitus kokoontuu
puheenjohtajan tai hänen ollessa estyneenä
varapuheenjohtajan kutsusta, kun hän katsoo sen
tarpeelliseksi, taikka jos vähintään kaksi
hallituksen jäsentä sitä heiltä vaatii.
8§
Yhdistys voi perustaa toimikuntia hallituksen
alaisuuteen. Toimikunnat raportoivat
toiminnastaan hallitukselle. Toimikunnat eivät voi
kerätä tai käyttää yhdistyksen varoja.

7§
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen
estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai
kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä
vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on
puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi
puolet tai vähintään neljä hallituksen jäsentä.
Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla äänten
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Hallitus voi tehdä päätöksiä tietoverkossa,
puhelinkokouksessa, sähköpostilla taikka muuta
sellaista viestintä käyttäen, joka mahdollistaa
hallituksen jäsenten yhteydenpidon
päätöksenteon aikana.

Nimenkirjoitus
9§
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä
sihteerin tai hallituksen määräämän muun
toimihenkilön kanssa.

Nimenkirjoitus
8§
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja tai henkilö, jolla on siihen
hallituksen erikseen antama henkilökohtainen
oikeus, kukin yksin.

Tilinpito
10 §
Yhdistyksen hallintoa ja tilejä tarkistamaan
valitaan syyskokouksessa seuraavalle toiminta- ja
tilivuodelle kaksi tilintarkastajaa ja kaksi
varatilintarkastajaa.
11 §
Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on
kalenterivuosi.

Tilinpito
9§
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Kokoukset
12 §
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista
kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään
helmi-huhtikuussa ja syyskokous lokamarraskuussa.
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
- kokouksen avaus
- valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
sekä kaksi pöytäkirjan tarkistajaa
- todetaan kokouksen laillisuus ja
päätösvaltaisuus
- hyväksytään kokouksen työjärjestys
- esitetään yhdistyksen vuosi- ja tilikertomukset
edelliseltä kalenterivuodelta
- vahvistetaan tilinpäätös
- päätetään tilinpäätöksen hyväksymisestä ja
vastuuvapauden antamisesta hallitukselle
- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
- kokouksen avaus
- valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
sekä kaksi pöytäkirjan tarkistajaa
- todetaan kokouksen laillisuus ja
päätösvaltaisuus
- hyväksytään kokouksen työjärjestys
- vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma
seuraavalle vuodelle
- määrätään jäsenmaksun suuruus henkilö- ja
yhteisöjäsenille sekä kannattajajäsenmaksun
vähimmäismäärä
- päätetään yhdistyksen hallituksen jäsenten,
tilintarkastajien ja mahdollisten toimihenkilöiden
palkkioiden suuruudesta
- vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio
- valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja
tai varapuheenjohtaja erovuoroisen tilalle
- valitaan yhdistyksen hallituksen varsinaiset
jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet
erovuoroisten tilalle
- valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi
varatilintarkastajaa seuraavalle toiminta- ja
tilivuodelle
- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen kokoukset
10 §
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset
koolle vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta
kirjallisella kutsulla. Kokouskutsussa on
mainittava kokouksen aika, paikka ja käsiteltävät
asiat.
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua
hallituksen niin päättäessä myös
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen
apuvälineen avulla, mistä on mainittava
kokouskutsussa.
11 §
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain
hallituksen määräämänä päivänä tammihuhtikuussa.
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
- kokouksen avaus
- valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri,
kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja tarvittaessa kaksi
ääntenlaskijaa
- todetaan kokouksen laillisuus ja
päätösvaltaisuus
- hyväksytään kokouksen työjärjestys
- esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja
toiminnantarkastajan lausunto
- päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja
vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille vastuuvelvollisille
- vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio
sekä jäsenmaksujen suuruudet
- päätetään yhdistyksen hallituksen jäsenten,
toiminnantarkastajan ja mahdollisten
toimihenkilöiden palkkioiden suuruudet
- valitaan hallituksen puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja muut jäsenet
- valitaan yksi toiminnantarkastaja ja
varatoiminnantarkastaja
- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

13 §
Yhdistyksen ylimääräisiä kokouksia pidetään, kun
yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus
katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään 20
yhdistyksen jäsentä tai 1/10 yhdistyksen
äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta
kirjallisesti pyytää tietyn asian käsittelyä varten.
Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle
vähintään 14 päivää ennen kokousta lähetetyllä
kirjallisella kutsulla joko erillisenä tai
jäsentiedotteessa. Kutsussa mainitaan
käsiteltävät asiat.
14 §
Yhdistyksen kokouksissa on kullakin henkilö- ja
yhteisöjäsenellä yksi ääni. Yhteisöjäsenen
äänioikeutta käyttää yhteisön edustaja
valtakirjalla. Myös henkilöjäsentä voi edustaa
valtakirjalla.
Kunnia- ja kannattajajäsenellä on läsnäolo- ja
puheoikeus yhdistyksen kokouksissa.

15 §
Vaalit suoritetaan suljetuin lipuin, jos joku
äänioikeutettu sitä vaatii. Vaaleissa äänten
mennessä tasan ratkaisee arpa, muissa asioissa
kokouksen puheenjohtajan mielipide. Asiat
ratkaistaan yksinkertaisella enemmistöllä
yhdistyksen kokouksissa paitsi 17 § ja 18 §:ssä
mainituissa tapauksissa.

12 §
Yhdistyksen ylimääräisiä kokouksia pidetään, kun
yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus
katsoo sen tarpeelliseksi tai 1/10 yhdistyksen
äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta
kirjallisesti pyytää tietyn asian käsittelyä varten.
13 §
Yhdistyksen kokouksissa on kullakin varsinaisella
jäsenellä, opiskelijajäsenellä, yhteisöjäsenellä ja
kunniajäsenellä yksi ääni. Yhteisöjäsenen
äänioikeutta käyttää yhteisön edustaja
valtakirjalla. Myös varsinaista jäsentä tai
opiskelijajäsentä voi edustaa valtakirjalla.
Kannattajajäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus
yhdistyksen kokouksissa.
14 §
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se
mielipide, jota on kannattanut yli puolet
annetuista äänistä, paitsi 16 § ja 17 §:ssä
mainituissa tapauksissa. Äänten mennessä tasan
ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni,
vaaleissa kuitenkin arpa. Vaalit suoritetaan
suljetuin lipuin, jos joku äänioikeutettu sitä vaatii.

Varainhankinta
16 §
Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys myy alaansa
liittyviä julkaisuja, kerää jäsenmaksuja ja järjestää
rahankeräyksiä sekä maksullisia kursseja ja myy
yhdistyksen jäsenmerkeillä varustettuja tuotteita.
Yhdistys voi myös ottaa vastaan lahjoituksia ja
testamentteja. Yhdistys voi omistaa toimintaansa
varten kiinteää tai irtainta omaisuutta.

Sääntöjen muuttaminen
17 §
Näiden sääntöjen muuttamiseksi vaaditaan, että
päätös tehdään kahdessa peräkkäisessä
vähintään kolmen viikon väliajoin pidettävässä
yhdistyksen kokouksessa. Hyväksymisen tulee
tapahtua kummallakin kerralla vähintään 2/3
äänten enemmistöllä annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkaminen
18 §
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä
kahdessa vähintään kuukauden väliajoin
pidetyssä yhdistyksen kokouksessa vähintään 3/4
äänten enemmistöllä annetuista äänistä
molemmissa kokouksissa. Jos yhdistys purkautuu,
on sen varat yhdistyksen viimeisen kokouksen
päättämällä tavalla käytettävä maaperän
tutkimuksen edistämiseksi.

Varainhankinta
15 §
Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys järjestää
maksullisia seminaareja, matkoja ja koulutuksia,
kerää jäsenmaksuja, myy alaansa liittyviä
julkaisuja ja yhdistyksen jäsenmerkeillä
varustettuja tuotteita sekä järjestää
rahankeräyksiä. Yhdistys voi myös ottaa vastaan
lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi omistaa
toimintaansa varten kiinteää tai irtainta
omaisuutta.

Sääntöjen muuttaminen
16 §
Näiden sääntöjen muuttamiseksi vaaditaan, että
päätös tehdään yhdistyksen kokouksessa.
Hyväksymisen tulee tapahtua vähintään 2/3
äänten enemmistöllä annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkaminen
17 §
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä
kahdessa vähintään kuukauden väliajoin
pidetyssä yhdistyksen kokouksessa vähintään 3/4
äänten enemmistöllä annetuista äänistä
molemmissa kokouksissa. Jos yhdistys purkautuu,
on sen varat yhdistyksen viimeisen kokouksen
päättämällä tavalla käytettävä maaperän
tutkimuksen edistämiseksi.

