SUOMALAISTEN KEMISTIEN SEURAN SÄÄNNÖT
I. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja toiminta
1 §. Yhdistyksen nimi on Suomalaisten Kemistien
Seura ry ja sen kotipaikka Helsingin kaupunki. Näissä
säännöissä siitä käytetään nimitystä seura.
Muilla paikkakunnilla asuvat ja toimivat seuran jäsenet
saavat perustaa seuran alaisia ja pääseuran hyväksymin
säännöin toimivia rekisteröityjä paikallisseuroja. Myös
kemian eri aloja harrastavat jäsenet saavat muodostaa
pääseuran alaisia ja pääseuran hyväksymin säännöin
toimivia jaostoja, jotka ovat rekisteröityjä tai
rekisteröimättömiä yhdistyksiä ja jotka toimivat siten
kuin yhdistyslaki määrää.
2 §. Seuran tarkoituksena on kemian ja sen
sovellutusten, erityisesti suomalaisen kemiantutkimuksen
ja suomalaisen kemian teollisuuden edistäminen sekä
jäsentensä tukeminen heidän työskennellessään
mainituilla aloilla. Seura edistää kemian opetusta ja
tekee työtä kemian yleisen arvostuksen hyväksi. Seura
osallistuu kansainväliseen toimintaan.
Seura toimii jäsenten välisenä yhdyssiteenä sekä
harjoittaa kokous-, julkaisu-, esitelmä- ja
koulutustoimintaa.
II. Jäsenet
3 §. Seuran jäseniä ovat:
1. varsinaiset jäsenet,
2. nuoret jäsenet,
3. kannattajajäsenet,
4. kirjeenvaihtajajäsenet,
5. kunniajäsenet sekä
6. kunniapuheenjohtaja.
4 §. Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä
henkilö, joka suorittamallaan ylemmällä

yliopistotutkinnolla tai muulla tavalla on osoittanut
olevansa pätevä kemisti.
Nuoreksi jäseneksi voidaan hyväksyä yliopistossa
kemiaa pääaineena opiskeleva henkilö. Nuorena
jäsenenä voi olla ylemmän yliopistotutkinnon
suorittamiseen asti kuitenkin enintään seitsemän
vuotta.
Tutkinnon suorittanut nuori jäsen voi liittyä
suostumuksellaan varsinaiseksi jäseneksi ja tutkintoa
suorittamattoman nuoren jäsenen tulee erota
seitsemän vuoden jälkeen.
Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä seuran
pyrkimyksiä kannattava henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö
tai säätiö.
Kirjeenvaihtajajäseneksi voidaan kutsua kemian alalla
ansioitunut henkilö.
Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on
erityisesti ansioitunut kemian tai sen sovellutusten alalla
tai kunnostautunut toimimalla seuran ja sen tarkoitusten
hyväksi.
Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua seuran
toimintapiiriin kuuluvilla aloilla erityisen ansioitunut
kunniajäsen.
Edellä 3 §:n 1–3 kohdissa mainittujen jäsenten
valitsemisesta päättää seura kokouksessaan vähintään
kahden jäsenen tehtyä siitä esityksen, jota hallitus on
puoltanut.
Kirjeenvaihtajajäsenen, kunniajäsenen ja
kunniapuheenjohtajan kutsumisesta päättää seuran
kokous, kun asiasta on tehty kirjallinen, vähintään 10
varsinaisen jäsenen allekirjoittama esitys, josta on mainittu
kokouskutsussa ja jonka hallitus oman lausuntonsa ohella
esittää kokoukselle. Päätöstä tulee kannattaa vähintään
4/5 äänestykseen osallistuneista.
Kunniapuheenjohtajia voi seuralla olla vain yksi
kerrallaan.
III. Luottamushenkilöt

5 §. Seuran luottamushenkilöt ovat:
puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja
hallituksen jäsenet
Näiden lisäksi voidaan valita muita seuran toiminnan
kannalta välttämättömiksi katsottuja luottamushenkilöitä.
Jos luottamushenkilö kesken toimikautensa joutuu
eroamaan, valitaan seuran kokouksessa hänen sijaansa
toinen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Luottamushenkilöt valitaan seuran varsinaisista
jäsenistä.
IV. Hallinto
6 §. Seuran hallituksen muodostavat puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja 12 muuta jäsentä. Hallituksen
jäsenten toimikausi on neljä vuotta. Hallituksen
jäsenistä eroaa vuosittain lähinnä neljännes.
Hallituksen jäsenet valitsee seuran vuosikokous.
Hallituksen jäsenistä vuosikokous valitsee
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi
kerrallaan. Sama henkilö voi toimia puheenjohtajana
enintään kaksi vuotta kerrallaan.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai
varapuheenjohtajan kutsusta tai kun kolme hallituksen
jäsentä sitä pyytää.
Kiireellisissä tapauksissa hallitus voi pitää
kokouksen puhelimen, videon tai internetin
välityksellä.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen
jäsenistä on läsnä.
Hallituksen kokouksen pöytäkirja tarkistetaan
lähimmässä mahdollisessa hallituksen kokouksessa.
7 §. Hallitus
1. johtaa seuran toimintaa,
2. hoitaa seuran taloutta ja muita asioita,
3. hoitaa seuran julkaisutoimintaa,
4. valvoo seuran asettamien valiokuntien sekä toimi-

ja luottamushenkilöiden toimintaa,
5. valmistelee seuran kokouksille esitettävät
tärkeimmät asiat,
6. edustaa seuraa tai valtuuttaa seuralle edustajan
7. huolehtii seuran tekemien päätösten
toimeenpanosta,
8. tekee kiireisissä tapauksissa seuran asioista
päätöksiä, jotka on ensi tilassa esitettävä seuralle,
9. ottaa seuran toimihenkilöt ja määrää näiden
tehtävät ja palkkiot,
10. kutsuu seuran kokouksiin sekä
11. pitää luetteloa seuran jäsenistä.
8§. Tilintarkastajia, jotka tarkastavat seuran hallinnon,
tilit ja omaisuuden sekä antavat tarkastuksesta
lausuntonsa, valitaan kolme ja heille kaksi varamiestä.
Ainakin yhden varsinaisista tilintarkastajista on oltava KHT
tai HTM.
V. Toimintavuosi ja kokoukset
9 §. Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit
sekä hallintoa koskevat muut tarpeelliset asiakirjat on
jätettävä helmikuun kuluessa tilintarkastajille, joiden
on annettava ennen maaliskuun loppua lausunto
suorittamastaan tarkastuksesta.
10 §. Seuran vuosikokous pidetään huhtikuun
loppuun mennessä.
Muita seuran kokouksia pidetään vähintään kaksi
kevätkaudella ja vähintään kaksi syyskaudella.
Seuran kutsuu kokoon hallitus. Lisäksi seura on
kutsuttava ylimääräiseen kokoukseen, kun vähintään 1/10
äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti
ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.
Kokoukset ja muut tiedotukset on toimitettava
jäsenille seuran jäsenlehdessä tai jäsentiedotteella;
kokouskutsun sisältävä jäsentiedote tai jäsenlehti
tulee olla postitettuna tai sähköpostilla lähetettynä

jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään
seitsemän päivää ennen kokouspäivää.
11 §. Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. valitaan pöytäkirjan tarkistajat,
2. esitetään vuosikertomus,
3. esitetään seuran tilit ja tilintarkastajain lausunto,
4. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja
hallitukselle myönnettävästä vastuuvapaudesta,
5. päätetään 5 §:ssä mainituille henkilöille
maksettavista palkkioista,
6. määrätään varsinaisten ja nuorten jäsenten sekä
kannattajajäsenten jäsenmaksun suuruus,
7. vahvistetaan alkaneen toimintavuoden talousarvio,
8. valitaan hallitukseen jäsenet erovuoroisten tilalle,
9. valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
10. valitaan muut erovuorossa olevat
luottamushenkilöt; sekä
11. valitaan tilintarkastajat.
12 §. Seuran kokouksen pöytäkirjan tarkistaa ja
todistaa oikeaksi puheenjohtajan ja sihteerin ohella
kaksi samassa kokouksessa valittua pöytäkirjan
tarkastajaa, joiden on oltava seuran varsinaisia
jäseniä.
VI. Jäsenten velvollisuudet ja oikeudet
13 §. Seuran jäseneksi ehdotettava antaa seuraan
pyrkiessään vaadittavat henkilötiedot.
Varsinaisen ja nuoren jäsenen tulee vuosittain
suorittaa vuosikokouksen määräämä jäsenmaksu.
Kannattajajäsen suorittaa jäsenmaksunsa
vuosittain. Jäsenmaksut voivat olla erisuuruisia eri
jäsenryhmille.
Kunniapuheenjohtaja, kunniajäsen ja
kirjeenvaihtajajäsen ovat vapaat jäsenmaksujen
suorituksesta.
Seura voi pakottavista syistä määrätä varsinaisten
jäsenten maksettavaksi enintään jäsenmaksun suuruisen

vuotuisen lisämaksun, jos tästä tehtyä ja kokouskutsussa
mainittua ehdotusta kannattaa vähintään 4/5
äänestykseen osallistuneista.
Hallitus voi alentaa eläkeläisten, työttömien,
vanhempainlomalaisten ja asevelvollisten
jäsenmaksua jäsenen oman anomuksen perusteella.
14 §. Jäsen eroaa seurasta paitsi kuoleman kautta
1. tekemällä seuran hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle kirjallisen eroamisilmoituksen tai
ilmoittamalla eroamisestaan seuran kokouksessa
pöytäkirjaan merkittäväksi.
2. seuran erottamana, jos hallitus ehdottaa erottamista
ja jos 4/5 seuran kokouksessa olevista äänivaltaisista
jäsenistä niin päättää.
Seuralla on oikeus erottaa jäsen, joka tahallisella
menettelyllään on tuntuvasti vaikeuttanut seuran
toimintaa, tai jos hän on käyttäytynyt arvottomalla ja
seuran jäsenelle sopimattomalla tavalla tai jättänyt
täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän seuraan liittymällä
on sitoutunut.
VII. Yleiset säännökset
15 §. Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä hallituksen
jonkun jäsenen tai hallituksen määräämän toimihenkilön
kanssa.
16 §. Lainan ottamisesta, kiinteistön ostamisesta,
myymisestä ja vaihtamisesta tai seuran kiinteän
omaisuuden kiinnittämisestä päättää seuran kokous.
Asiasta on kokouskutsussa erikseen mainittava.
17 §. Seuran kokouksissa ovat äänivaltaisia
kunniapuheenjohtaja, kunniajäsenet ja varsinaiset
jäsenet. Muilla jäsenillä on ainoastaan puhevalta.
Äänestyksissä, jotka ovat välittömät ja avoimet, on
jokaisella äänivaltaisella jäsenellä yksi ääni. Päätöksiä
tehtäessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö,

mikäli näissä säännöissä ei toisin määrätä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan
ääni, paitsi vaaleissa, joissa ratkaisee arpa.
Samaa äänestystapaa noudatetaan myös
hallituksen kokouksissa.
Äänestettäessä seuran jäseneksi hyväksymisestä,
jäsenen erottamisesta tai luottamushenkilön
valitsemisesta äänestys toimitetaan suljetusti.
Käsiteltäessä 16 §:ssä mainittuja asioita kokouksessa
tulee olla läsnä vähintään 20 äänivaltaista jäsentä. Jos
kokous ei ole täysilukuinen, kutsutaan koolle uusi kokous,
joka on päätösvaltainen läsnäolevien jäsenten luvusta
riippumatta.
Päätöksen tekeminen asiassa, jota käsitellään
ensimmäistä kertaa, on kahden äänivaltaisen jäsenen
vaatiessa siirrettävä uuteen kokoukseen, ellei vähintään
4/5 kokouksessa läsnäolevista äänivaltaisista jäsenistä
ole siirtämistä vastaan. Aikaisemmassa kokouksessa jo
esilläolleen asian edelleen siirtämiseen vaaditaan
yksinkertainen äänten enemmistö.
18 §. Seura voi myöntää ansiomerkkejä jäsenilleen,
jotka ovat erikoisesti kunnostautuneet toiminnassaan
seuran ja sen tarkoitusten hyväksi.
19 §. Seuran sääntöihin ehdotetut muutokset ja
lisäykset hyväksytään, jos kahdessa peräkkäisessä
seuran kokouksessa kummassakin vähintään 3/4
äänestykseen osallistuneista kannattaa tehtyä ja
kokouskutsussa mainittua ehdotusta.
20 §. Seuran purkamisesta päätetään edellisessä
pykälässä määrätyllä tavalla.
21 §. Seuran purkautuessa sen omaisuus siirtyy
seuran tarkoitusperiä lähinnä edistävälle rekisteröidylle
yhdistykselle tai laitokselle.

RAH-rahasto
1 § RAH-rahasto on muodostettu seuran saamista
lahjoituksista ja neljästä rahastosta: Gust.Kompan
rahasto, Suomalaisten Kemistien Seuran
Kukkarahasto, Gadolin-rahasto ja N. J. Toivosen
rahasto.
RAH-rahaston varoja ja varojen tuottoja käytetään
edellä mainittujen rahastojen tavoitteiden mukaiseen
toimintaan ja seuran toiminnan tukemiseen.
2 §. RAH-rahaston hallituksena toimii seuran
hallitus. Rahaston varojen käytöstä päättää seuran
hallitus. Päätöksiä tehtäessä noudatetaan mitä seuran
voimassa olevat säännöt päätöksien tekemisestä
määräävät.
3 §. RAH-rahaston on omakatteinen rahasto ja sen
varat on pidettävä erillään seuran kirjanpidossa.
4 §. Muutokset näihin sääntöihin tehdään seuran
sääntöjen 19 §:ssä määrätyllä tavalla.
5 §. Seuran purkautuessa RAH-rahaston omaisuus
siirtyy seuran sääntöjen 21 §:ssä määrätyllä tavalla.
GUST. KOMPAN RAHASTON historia ja tavoitteet

1 §. Suomalaisten Kemistien Seura on perustanut
Gust. Kompan rahaston ensimmäisen
kunniapuheenjohtajansa, kansleri, professori Gust.
Kompan muiston kunnioittamiseksi ja Suomen
kemiantutkimuksen edistämiseksi.
2 §. Rahaston tarkoitusta toteutetaan jakamalla
vuosittain enintään kaksi palkintoa parhaista Suomen
yliopistoissa tarkastetuista väitöskirjoista, jotka edellisen
kalenterivuoden aikana on julkaistu teoreettisen tai
sovelletun kemian alalla. Väitöskirjoissa on erityisesti
arvostettava käytettyjen menetelmien ja aiheen käsittelyn
omintakeisuus.
3 §. Palkintojen jako suoritetaan Suomalaisten

Kemistien Seuran syystoimintakauden viimeisessä
kokouksessa.
Suomalaisten Kemistien Seuran KUKKARAHASTON historia
ja tavoitteet

1 §. Suomalaisten Kemistien Seuran Kukkarahaston
peruspääoman muodostaa 9. pnä lokakuuta 1940
perustettu Vainajien Muistorahasto. Rahaston varoja
kartutetaan niillä tuloilla, joita saadaan rahaston erilaisten
adressien välittämisestä seuralle, sen jäsenille tai
ulkopuolisille yhteisöille tai yksityishenkilöille. Rahasto
ottaa vastaan myös lahjoituksia ja jälkisäädöksiä.
2 §. Vainajain muiston kunnioittamiseksi tehdyistä
lahjoituksista toimittaa rahasto adressilla tiedon vainajan
omaisille.
3 §. Rahastosta voidaan jakaa vuosittain eri
yliopistoissa kemiaa pääaineenaan opiskeleville yksi tai
useampi apuraha kutakin oppilaitosta kohti. Apurahojen
jaosta päättää seuran hallitus.
GADOLIN-RAHASTON historia ja tavoitteet

1 §. Gadolin-rahaston on Suomalaisten Kemistien
Seura perustanut kunnioittaakseen suuren kemiantutkijan
Johan Gadolinin muistoa.
2 §. Rahaston tarkoituksena on edistää kemian
tutkimusta ja vastata Gadolin-mitalin jakamiseen liittyvistä
kustannuksista. Tehtävänsä mukaisesti rahasto myöntää
varoja seuran hallituksen kulloinkin määräämiin
tarkoituksiin.
N. J. TOIVOSEN RAHASTON historia ja tavoitteet

1 §. Kunnioittaakseen kunniapuheenjohtajaansa Niilo
Johannes Toivosta ja hänen elämäntyötään on
Suomalaisten Kemistien Seura perustanut N. J. Toivosen
rahaston.
2 §. Rahaston tarkoituksena on edistää orgaanisen
kemian tutkimusta Suomessa.

OMAN KODIN RAHASTON (OKR) SÄÄNNÖT
1 §. Suomalaisten Kemistien Seura on 3.12.1954
perustanut Oman Kodin Rahaston (OKR).
2 §. Rahaston varoja käytetään oman kodin
hankkimiseen seuralle ja sen ylläpitämiseen sekä seuran
toiminnan tukemiseen. Rahaston varoista myönnetään
vuosittain nuorten tutkijain palkinto, josta päättää
seuran hallitus.
3 §. Rahastoa kartutetaan lahjoituksilla ja seuran
vapaasti käytettävissä olevilla varoilla.
4 §. Rahaston hallitus, jona on seuran hallitus, päättää
sen varojen käytöstä rahaston tarkoitusperien
toteuttamiseksi.
Rahaston hallituksen päätöksiä tehtäessä
noudatetaan seuran sääntöjen 6 §:n 3. ja 4. kohtien ja 17
§:n 2. ja 3. kohtien määräyksiä.
5 §. Oman Kodin Rahasto on omakatteinen rahasto ja
sen varat on pidettävä erillään seuran kirjanpidossa.
6 §. Oman kodin rahaston sääntöihin voidaan tehdä
muutoksia siten kuin seuran säännöissä sääntöjen
muuttamisesta on määrätty.
7 §. Oman Kodin rahaston omaisuus siirtyy
Suomalaisten Kemistien Seuran purkautuessa siten kuin
seuran omaisuuden siirtymisestä seuran säännöissä on
määrätty.
GADOLIN-MITALI
1 §. Gadolin-mitali on Suomalaisten Kemistien Seuran
Johan Gadolinin muistoksi lyöttämä mitali, jota seura
toimien sääntöjensä määräämien tarkoitusperien
mukaisesti (sääntöjen 2 §) jakaa tunnustukseksi
erinomaisista saavutuksista teoreettisen tai sovelletun
kemian tutkijoille tai edistäjille.
2 §. Ehdokkaan nimeää arvostelulautakunta samalla

tarkoin perustellen ehdotustaan niillä ansioilla, jotka
arvostelulautakunnan mielestä oikeuttavat ehdokkaan
mitalin saantiin.
Saatuaan arvostelulautakunnan perustellun
ehdotuksen hallitus päättää ehdotuksen esittämisestä
seuralle.
Seura hyväksyy tai hylkää hallituksen esityksen
keskustelutta kokouksessa, jonka kutsussa asia on
mainittu.
3 §. Arvostelulautakunnan muodostavat kuusi
siihen valittua kemian eri aloja edustavaa seuran
jäsentä sekä seitsemäntenä seuran toimiva
puheenjohtaja. Seura valitsee jäsenet hallituksen
ehdotuksen perusteella viisivuotiskaudeksi.
Arvostelulautakunta valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan ensimmäisessä kokouksessa, jonka
kutsuu koolle seuran puheenjohtaja.
4 §. Mitalin antaminen tapahtuu seuran hallituksen
päättämällä tavalla joko seuran vakinaisessa tai
ylimääräisessä kokouksessa taikka erityisessä
juhlatilaisuudessa.

GADD-MITALI
Säilyttääkseen pysyvällä ja näkyvällä tavalla muiston
Suomen ensimmäisen kemian alan oppituolin
perustamisesta 22.9.1761 Turun Akatemiaan
Suomalaisten Kemistien Seura päätti 8.11.1961 lyöttää
viran ensimmäisen haltijan Pietari Adrian Gaddin
elämäntyön kunnioittamiseksi hopeisen Gadd-mitalin.
Mitali voidaan antaa seuran jäsenelle tai seuraan
kuulumattomalle henkilölle.
1) suurista ansioista seuran toiminnassa tai sen
tarkoitusperien tukemisessa, tai
2) suurista ansioista teoreettisen tai sovelletun kemian
alalla.

Mitalin jaosta päättää Seuran hallitus. Sitä jaetaan –
paitsi virallisina juhlavuosina sekä mitalia ensi kertaa
jaettaessa – korkeintaan yksi vuodessa. Kuhunkin mitaliin
kaiverretaan saajan nimi, mitalin numero,
luovutuspäivämäärä sekä Suomalaisten Kemistien
Seuran nimi ja se luovutetaan saajalle juhlallisesti.
SUOMALAISTEN KEMISTIEN SEURAN MITALI JA
VIIRI
1§. Tunnustuksena Suomalaisten Kemistien Seuran
hyväksi suoritetusta työstä tai Seuran päämääriä
edistävästä toiminnasta tai huomionosoituksena voidaan
myöntää Suomalaisten Kemistien Seuran mitali tai Seuran
viiri.
Suomalaisten Kemistien Seuran mitalin tai viirin jaosta
päättää Seuran hallitus.
Suomalaisten Kemistien Seuran mitali
2§. Suomalaisten Kemistien Seuran mitali on pronssia ja
halkaisijaltaan 7 cm ja paksuudeltaan 0,5 cm. Mitalin
toisella puolella on painettu seuran sinetti. Sinetin on
suunnitellut taiteilija Matti Visanti v. 1944 taiteilija Emil
Wikströmin suunnitteleman Gadolin-mitalin kääntöpuolen
aiheen pohjalta. Toinen puoli on varattu kaiverruksille.
Suomalaisten Kemistien Seuran viiri
3§. Suomalaisten Kemistien Seuran viiri on sininen
suorakaide, jonka alareunassa on valkoinen hapsunauha.
Kentässä on seuran sinetti valkoisena. Viiri on
yläreunastaan kiinnitetty metallitankoon, joka valkoisella
punoksella on yhdistetty metallisalkoon. Salko seisoo
tummalla graniittilevyllä.
4§. Viiri on tarkoitettu lähinnä yhteisölahjaksi, kun taas
mitalin luonne on henkilökohtaisempi.

