
PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS 
Yhdistysrekisteri 

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 
Yhdistyksen nimi on Suomen Pionistit ja sen kotipaikka on Raisio 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 
Yhdistyksen tarkoituksena on lisätä ja levittää tietoutta pionilajeista ja -lajikkeista, pionien hoidosta, 
kasvattamisesta, lajituntemuksesta ja kaikista pioneihin liittyvistä asioista, järjestää jäsentapahtumia ja  
-matkoja, yhteisiä pionitilauksia jne., toimien aina jäsenten parhaaksi ja heidän etujaan valvoen.  
Seuran tavoitteena on myös edistää yhteistyötä sekä pohjoismaisten että kansainvälisten pioniseurojen 
ja asiantuntijoiden kanssa.   Suomen Pionistit on Ruotsin Pioniseuran (Svenska Pionsällskapet, SPS) 
itsenäisesti toimiva osasto, saaden tukea ja rahoitusta pääseuralta, mutta toimien Suomen olosuhteet 
huomioon ottaen suomalaisten jäsenten etuja valvoen. Kaikki ne edut ja velvoitteet, jotka koskevat 
SPS:n jäseniä, koskevat myös Suomen Pionistien jäseniä.  

3. Jäsenet 
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet 
hyväksyy puheenjohtaja yhdessä varapuheenjohtajan tai jäsensihteerin kanssa hakemuksen perusteella. 
Jäsenaika on kalenterivuosi (tammi-joulukuu). 

4. Liittymis- ja jäsenmaksu 
Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. 

5. Hallitus 
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja ja 4 varsinaista 
jäsentä sekä 2 varajäsentä.  Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta.   Hallitus valitsee keskuudestaan 
varapuheenjohtajan, valitsee sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 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 vähintään neljä  sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja 
mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä 
tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 
Suomen Pionistien hallituksen yksi jäsen edustaa seuraa SPS:n hallituksen kokouksissa ja hänellä on 
äänioikeus. 

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yhdessä varapuheenjohtajan tai rahastonhoitajan 
kanssa. 

7. Tilikausi 
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 1.1.-31.12.  Ensimmäinen tilikausi on 19.8.2018-31.12.2019. 

8. Yhdistyksen kokoukset 
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös 
postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Yhdistyksen vuosikokous 
pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Yhdistyksen kokouksissa on 
jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin 
määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan 
ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta 
jäsenille postitetuilla kirjeillä, puhelimitse, tai sähköpostitse. Samat säännöt koskevat SPS:n ja Suomen 
Pionistien hallitusten yhteisiä kokouksia. 

10. Vuosikokous 
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 



1. kokouksen avaus 
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastaja ja tarpeen vaatiessa 
ääntenlaskija. 
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto 
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille 
vastuuvelvollisille 
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus 
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja (2 v.) ja muut jäsenet (2 v.) 
9. valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja 
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on 
hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle viimeistään neljä viikkoa ennen vuosikokousta, että 
asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.  Vuosikokoukseen osallistuu, joko läsnä olemalla tai teknisen 
apuvälineen avulla,  yksi SPS:n hallituksen jäsen, jolla on äänioikeus. 

11. Sääntöjen muuttaminen  
Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen vuosikokouksessa vähintään kahden kolmasosan 
(2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.  

12. Päätösten teko 
Päätökset tehdään kokouksissa joko myöntämällä tai äänestämällä. Äänestys tapahtuu avoimesti, paitsi 
vaaleissa, jolloin suljettua äänestystä voi vaatia.  Päätökseen johtaa tavallisesti yksinkertainen 
enemmistö. Jos äänet jakautuvat tasan, on puheenjohtajalla ratkaiseva ääni paitsi vaaleissa, jolloin arpa 
ratkaisee.  Kun kysymyksessä on asia, joka koskee hallituksen jäsentä, ei hän asianosaisina saa osallistua 
äänestykseen. Hallitus on äänestysvaltainen, kun neljä jäsentä, joista yksi on puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja, on paikalla.  

13. Jäsenen eroaminen 
Jäsen, joka haluaa erota seurasta, ilmoittaa tästä kirjallisesti seuran hallitukselle ja ero on voimassa 
siitä päivästä lähtien.  Hallituksen jäsenen erotessa, tulee varajäsen hänen tilalleen varsinaiseksi 
jäseneksi toimikauden loppuun saakka. Jäsenmaksun maksamatta jättäminen tulkitaan eroamiseksi. 

14. Jäsenen erottaminen 
Jäsen voidaan erottaa, jos hän ei ole noudattanut yhdistyksen sääntöjä.  Näihin kuuluvat esim. 
jäsenmaksun maksamatta jättäminen, yhdistyksen toiminnan estäminen tai vahingoittaminen, väärien tai 
valheellisten tietojen levittäminen; kaikki, joka jollain tavalla voi vahingoittaa yhdistystä, sen 
päämäärää, toimintaa, mainetta tai jäseniä.   
Erottamista ei voi tapahtua ennen kuin jäsen on saanut tiedon niistä olosuhteista, jotka ovat perustana 
erottamiselle.  Jäsenellä on aikaa 14 päivää vastata hallitukselle.  Päätöksestä, sen syistä ja jäsenen 
vastauksesta on tehtävä merkintä kokouspöytäkirjaan ja jäsenelle on ilmoitettava päätöksestä seitsemän 
päivän kuluessa päätöksen teosta.  

15. Yhdistyksen purkaminen 
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen vuosikokouksessa vähintään kahden kolmasosan 
(2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.  
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen 
purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. 


