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S Ä Ä N N Ö T 
 
1. § Yhdistyksen nimi on Suomen Fysiologiyhdistys, Societas Physiologica  

Finlandiae r.y.  Kansainvälisissä yhteyksissä se voi käyttää nimeä The Finnish 
Physiological Society. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdis-
tyksen tarkoituksena on edistää fysiologian tutkimusta, opetusta ja asemaa 
Suomessa, tukea alalle hakeutuvien koulutusta ja tieteellistä harrastusta sekä 
ylläpitää ja edistää yhteyttä muiden maiden fysiologeihin. Yhdistys toimii jä-
sentensä edustajana ja edunvalvojana muihin tahoihin ja yhteisöihin. Yhdistys 
voi myöntää apurahoja hallituksen päätöksellä yhdistyksen tarkoitusta palve-
leviin päämääriin. Yhdistys voi jakaa tunnustuspalkintoja. Yhdistyksen sisällä 
voi olla alaosastoja, joiden päämääränä on yhdistyksen sääntöjen ja tarkoi-
tusperien puitteissa tehostaa tieteellistä jatkokoulutusta ja tutkimusyhteistyötä 
erikseen määritellyillä fysiologian osa-alueilla.  Alaosastoilla voi olla omia eri-
koisrahastoja, joita hoidetaan itsenäisesti. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yh-
distys pitää kokouksia ja tilaisuuksia, joissa esitelmöidään ja keskustellaan tie-
teellisistä, opetuksellisista tai muista fysiologian piiriin kuuluvista kysymyksistä 
sekä tiedottaa jäsenistölleen ajankohtaisia asioita. 

 
. § Yhdistyksen kielinä ovat suomi, ruotsi  ja  englanti.  Pöytäkirja- ja rekiste-

 ausi on kalenterivuosi. Vuosikokous valitsee vuo-

 
. § Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa hallitus, jonka muodostavat puheen-

 i puheen-

 
. § Yhdistyksen kutsuu kokoon hallitus.  Sitä paitsi yhdistys on kutsuttava ylimää-
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röimiskieli on suomi. 
Yhdistyksen toiminta- ja tilik
sittain 1-2 tilintarkastajaa ja 1-2 varatilintarkastajaa. 

3
johtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja sekä neljä varsinaista jä-
sentä. Neljälle varsinaiselle jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen, jo-
ka osallistuu kokoukseen vain varsinaisen jäsenen ollessa estynyt. Hallituksen 
jäsenet valitaan tehtäviinsä kahdeksi vuodeksi. 
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri yhdessä ta
johtajan ollessa estynyt varapuheenjohtaja ja sihteeri yhdessä, mutta raha-
asioissa taloudenhoitaja tai hänen ollessa estynyt sihteeri yksin. 
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räiseen kokoukseen, jos vähintään viisi jäsentä sitä hallitukselta kirjallisesti 
pyytää.  Kokouskutsut toimitetaan jäsenille kirjeitse, tai sähköpostitse sellaisil-
le jäsenille, jotka ovat jäsenluetteloon antaneet sähköpostiosoitteensa, vähin-

 



tään kaksi viikkoa ennen kokousta. Hallituksen tehtävänä on valmistaa koko-
uksessa esille tulevat asiat, hoitaa yhdistyksen taloutta, sen juoksevat asiat 
sekä yhdistyksen koti- ja ulkomaiset yhteydet.  Hallitus on vastuunalainen toi-
minnastaan vuosikokoukselle. Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa ja on pää-
tösvaltainen, kun neljä jäsentä on läsnä.  

 
. § Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi tulla henkilö, joka on Suomessa suo-

 
. § Yhdistys kokoontuu vuosikokoukseensa helmi-maaliskuussa. Vuosikokouk-

önnettävästä tili- ja vastuuvapaudesta sekä määrätään varsi-

 
7. § rsinaisen jä-

senen allekirjoittama ehdotus saa kahdessa perättäisessä yhdistyksen koko-

 
8. §  voi olla eri-

tyisrahastoja. 

9. § siat käsitellään Helsingin käräjätuomioistuimessa. 

 esta jolle-
kin yhdistyksen tarkoitusperiä lähellä olevalle säätiölle, yhdistykselle tai muulle 
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rittanut tutkimustyötä fysiologian alalla, kun kaksi yhdistyksen jäsentä ehdot-
taa ja yhdistyksen hallitus kannattaa ehdotusta. Ulkomaiseksi jäseneksi yhdis-
tys voi kutsua ulkomaisen tutkijan kahden jäsenen sitä kirjallisesti esitetyin 
perusteluin ehdottaessa ja hallituksen ehdotusta kannattaessa. Kunniajäse-
neksi yhdistys voi kutsua fysiologian alalla ansioituneen tutkijan. Perusteltua 
ehdotusta on hallituksen kannatettava, ja se on hyväksyttävä vuosikokouk-
sessa 3/4 äänten enemmistöllä. Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yhdis-
tyksen pyrkimyksiä kannattava henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö. 
Kunniajäsen ja hallituksen niin päättäessä myös ulkomainen/set jäsenen/net 
on/ovat vapaita jäsenmaksusta. 
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sessa käsitellään yhdistyksen hallinnolliset ja taloudelliset asiat, esitetään yh-
distyksen vuosikertomus, taloudenhoitajan vuosiselostus sekä tilintarkastajien 
lausunto, päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja hallitukselle ja talou-
denhoitajalle my
naisten ja kannattajajäsenten jäsenmaksun suuruus. Tilit on jätettävä tilintar-
kastajille tarkastettaviksi vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. 
Vuosikokouksessa valitaan hallituksen jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet 
kahdeksi vuodeksi. Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin ja talou-
denhoitajan nimeää vuosikokous. Vuosikokous voi myös käsitellä asian, joka 
on kirjallisesti esitetty hallitukselle vähintään kaksi viikkoa ennen vuosikokous-
ta.  Laillisesti kokoon kutsuttu vuosikokous tai muu kokous on päätösvaltai-
nen, kun se on sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu. 

Yhdistyksen sääntöjä voidaan muuttaa, jos vähintään kolmen va

uksessa, joiden väliä on oltava vähintään kaksi viikkoa, ainakin 3/4 annetuista 
äänistä.  Sama koskee myös yhdistyksen purkamista. 

Yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia. Yhdistyksellä

 
Mahdolliset riita-a

 
10. § Yhdistyksen purkautuessa yhdistys päättää sen varojen luovuttamis

yhteisölle.  

 


