
Suomen Menopaussitutkimusseura – Finnish Menopause Society 

nimisen yhdistyksen säännöt 

 

1 § Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura – Finnish Menopause Society 

 Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 

 

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Suomessa toimivien menopaussitutkijoiden 

 yhteistyöelimenä, hoitaa yhteyksiä muihin menopaussitutkijoihin Suomessa ja 

 ulkomailla ja muulla tavoin edistää menopaussitutkimusta. 

 

 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää tieteellisiä kokouksia, 

 esitelmätilaisuuksia ja seminaareja. Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja 

 testamentteja sekä jakaa palkintoja ja apurahoja. 

 

3 § Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen Suomessa toimiva menopaussitutkija. Lisäksi 

voidaan jäseneksi ottaa muitakin yhdistyksen tavoitteiden hyväksi toimivia henkilöitä. 

 

 Kunniajäseneksi yhdistyksen kokous voi hyväksyä yhdistyksen toiminnassa erityisesti 

 ansioituneita henkilöitä. 

 

 Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus. 

 

 Jäsenillä on oikeus erota ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen 



 puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. 

 

4 § Jäseniltä perittävän vuosittaisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen 

 vuosikokous. Jäsenmaksusta ovat vapautettuja kunniajäsenet, eläkkeellä olevat jäsenet 

 sekä tilapäisesti ulkomailla oleskelevat jäsenet. 

 

5 § Yhdistyksen asioita hoitaa vuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu 

 puheenjohtaja ja vähintään neljä, enintään kahdeksan jäsentä. 

 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä 

sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. 

 

6§ Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi. 

 

Tilit sekä hallituksen laatima toimintakertomus ja muut yhdistyksen hallintoa koskevat 

asiakirjat on annettava yhdistyksen tilintarkastajille tarkastusta varten viimeistään kolme 

viikkoa ennen kevätkokousta. 

 

7§ Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-, maalis- tai huhtikuussa ja syyskokous syys-, 

loka- tai marraskuussa. Muulloin yhdistys kokoontuu milloin hallitus katsoo sen 

tarpeelliseksi tai milloin vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista 

jäsenistä anoo sitä kirjallisesti hallitukselta määrätyn asian käsittelemistä varten. 

 

 Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on laillisesti kutsuttu koolle. 



 

 Kutsu yhdistyksen kokoukseen on toimitettava julkaisemalla se vähintään 14 päivää 

 ennen kokousta ilmestyvässä yhdistyksen jäsenlehdessä taikka vähintään 14 päivää 

 ennen kokousta yhdistyksen jäsenille postitetuilla kirjeillä. Kutsussa on mainittava 

 kokouksessa esille tulevat asiat. Kokouksessa käsiteltävät esitykset on toimitettava 

 hallitukselle kevätkokouksen osalta tammikuun ja syyskokouksen osalta elokuun loppuun  

mennessä. 

 

8 § Yhdistyksen kevätkokouksen tehtävänä on: 

1. 1. Valita kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri. 

2. 2. Valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 

3. 3. Esitetään hallituksen antama toimintakertomus ja tilinpäätös sekä 

tilintarkastajien antama tilintarkastuskertomus. 

4. 4. Päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden 

myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille. 

5. 5. Käsitellä muut hallituksen ja jäsenten esittämät asiat 

 

   Yhdistyksen syyskokouksen tehtävänä on: 

1. 1. Valita kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri. 

2. 2. Valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 

3. 3. Hyväksyä hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio. 

4. 4. Päättää jäsenmaksun suuruudesta. 

5. 5. Valita hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet sekä näistä 



varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja. 

6. 6. Valita kaksi tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja. 

7. 7. Käsitellä muut hallituksen ja jäsenten esittämät asiat. 

 

9 § Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään avoimella äänestyksellä, ellei kokous  toisin 

päätä. Kaikki näissä säännöissä mainitut vaalit tapahtuvat suljetuin lipuin. Päätökset tehdään 

yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Kuitenkin, mikäli on kyseessä jäsenen erottaminen, 

yhdistyksen purkaminen tai yhdistyksen sääntöjen muuttaminen vaaditaan 3/4 enemmistö. Äänten 

langetessa tasan, ratkaistaan asia arvalla. 

 

10 § Yhdistyksen hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta tarpeen 

vaatiessa. Kutienkin vähintään puolivuosittain tai jos kaksi hallituksen jäsentä sitä anoo kirjallisesti 

puheenjohtajalta. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi 

vähintään kaksi jäsentä on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. 

Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. 

 

11 § Hallituksen tehtävänä on. 

 

1. 1. Hoitaa yhdistyksen asioita ja edustaa sitä. 

2. 2. Panna täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset. 

3. 3. Antaa yhdistyksen kevätkokoukselle kertomus edellisen vuoden 

toiminnasta sekä sitä koskeva tilinpäätös. 

4. 4. Esittää yhdistyksen syyskokoukselle suunnitelma seuraavan vuoden 



toiminnasta ja sitä koskeva talousarvio. 

5. 5. Valmistella muut yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat. 

6. 6. Ottaa ja vapauttaa yhdistyksen toimihenkilöt sekä päättää heidän 

työsuhteidensa ehdoista. 

 

12 § Yhdistyksen ja hallituksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa, joka tarkastetaan 

 joko seuraavassa kokouksessa tai kahden kokouksen valitseman henkilön toimesta. 

 

13 § Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä 

 vain siten, että kaksi peräkkäistä, vähintään 30 vuorokauden välein pidettävää 

 yhdistyksen kokousta näin päättää. Asia on mainittava kokouskustussa. Tässä pykälässä 

mainitut päätökset on tehtävä vähintään ¾:n enemmistöllä annetuista äänistä. 

 

14 § Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen varat viimeisen purkamisesta päättävän 

 kokouksen päätöksen mukaisesti rekisteröidylle yhdistykselle, säätiölle tai muulle 

 oikeuskelpoiselle yhteisölle edistämään menopaussitutkimusta. 

 


