
Suomen Sieniseura r.y. 

Siiiinnot. 

(Hyvaksytty perustavassa kokouksessa 
9. 8. 1948). 

1 §. 

Yhdistyksen nimi on Suomen Sieniseura r.y., 
ruotsiksi Finlands Svampvanner r .f. ja koti · 
paikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksen viral
liset kielet ovat molemmat kotimaiset kielet. 

2 §. 

Yhdistyksen tarkoituksena on olla yhdys
siteena niiden kesken, joita Suomen sienikas
villisuus ja sen kaytto kiinnostaa, seka suun
nitella, edistaa ja toteuttaa toimenpiteita seu
raavan ohjelman puitteissa: 

1) Suomen sienikasvillisuuden ja- sadon 
kaikinpuolinen tutkiminen 

2) sienitietouden edistaminen ja levittami
nen 

3) sienitalouden: kerailyn, viljelyn, kaupan, 
kontrollin ja kaytiin edistaminen 

4) sienikasvillisuuden suojelu ja edista
minen. 

3 §. 

Tarkoituksiaan toteuttaakseen yhdistys voi 
perustaa jasentensa keskuuteen epaitsenaisia 
paikallisyhdistyksia, harjoittaa julkaisu- ja 
kustannustoimintaa seka valittaa ja lainata kir
jallisuutta, elokuvia ym. 

4 §. 

Jaseneksi yhdistykseen paasee jokainen yksi
tyinen henkiHi, rekisteroity yhdistys, liikkeen
harjoittaja, osakeyhtio, osuuskunta tai muu 
oikeuskelpoinen yhteiso, jonka yhdistyksen 
hallitus jaseneksi hyvaksyy. Hallitus voi erot
taa jasenen, joka vahingoittaa yhdistysta tai 
toimii sita vastaan tai laiminlyo jasenmaksunsa 
suorittamisen. 

5 §. 

Jasenet suorittavat yhdistykselle jasenmak · 
sun, jonka suuruudesta vuodeksi kerrallaan 
paattaa ·yhdistyksen vuosikokous. 

6 §. 

Yhdistyksen asioita hoitaa vuodeksi kerral
laan valittava hallitus, johon kuuluu puheen
johtaja ja varapuheenjohtaja seka vahintaan 
5 ja enintaan 10 jasenta. Hallitus, joka voi 
valita keskuudestaan tyovaliokunnan, ottaa 
itselleen sihteerin ja varainhoitajan. Yhdis
tyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja 
varapuheenjohtaja joko keskenaan tai yhdessa 
sihteerin tai varainhoitajan kanssa. 

7 §. 

Yhdistyksen tilit, jotka paatetaan kalenteri
vuosittain, on ennen helmikuun loppua yhdessa 
hallituksen laatiman vuosikertomuksen ym. 
asiakirjojen kera annettava tilintarkastajille, 
joiden tulee ennen maaliskuun loppua antaa 
hallitukselle · tilintarkastuskertomus. 

8 §. 

Yhdistys voi eri toiminta-alojansa varten 
asettaa valiokuntia, joiden puheenjohtajat ja 
jasenet valitaan vuosikokouksessa ja joita hal
litus voi tarvittaessa taydentaa. Valiokunnat 
antavat hallitukselle selostuksen toiminnas
taan ennen tammikuun loppua, ja vuoden toi
mintasuunnitelman ennen maaliskuun loppua. 

9 §. 

Yhdistyksen vuosikokous pidetaan ennen 
toukokuun loppua. Siina 1) valitaan kokouk
sen poytakirjan tarkastajat, 2) esitetaan vuosi
kertomus, tilit, tilintarkastajain lausunto ja 
vahvistetaan tilinpaatos, 3) paatetaan vastuu
vapauden myontamisesta hallitukselle tai muis
ta toimenpiteista, joihin hallinto ja tilit anta
vat aihetta, 4) vahvistetaan toimintasuunni
telma, 5) paatetaan jasenmaksun suuruudesta, 
6) valitaan hallituksen puheenjohtaja,. varapu
heenjohtaja ja jasenet seka valiokuntien pu. 
heenjohtajat ja jasenet, 7) valitaan 2 tilintar
kastajaa varamiehineen ja 8) kasitellaan muut 
hallituksen esittamat asiat seka asiat, joita 
jasenet ovat esittaneet hallitukselle ennen 
maaliskuun loppua. 

10 §. 

Yhdistyksen vuosi- ja ylimaaraiset kokouk
set kutsutaan koolle tiedoituksin, jotka lahe
tetaan jasenille postitse vahintaan 10 paivaa 
ennen kokousta. 

11 §. 

Jos yhdistys lakkaa, luovutetaan sen varat 
jollekin sivistyssaatiolle yhdistyksen ohj.elman 
mukaisen toiminnan tukemiseksi. 

* 
Jiisenmaksut 1950: yksityisjasenet 100:-, yh

distykset 500:-, kauppa-, teollisuus- ja ravin
tolaliikkeet vahintaan 1.000:-. Postisiirtotili: 
10641. Postiosoite: Helsinki p.r . 

Hanituksen puheenjohtaja: tri T. J . Hintikka. 
Varapuheenjohtaja: tri Toivo Rautavaara. Ja
senet: toim.joht. Armo Aro, maist. Ulla Barlund, 
prof.-rva, fil.maisteri Ella Kitunen, prof. Viljo 
Kujala ja agronomi Hannes Tiainen. Sihteeri: 
ylioppilas Liisa Pohjanpalo. 

Vatiokunnat. 

Tieteeninen valiokunta: puheenjohtaja apul. 
prof. Risto Tuomikoski, jasenet maist. Ulla 
Barlund, dos. R. Frey, dos. T. J. Hintikka, prof. 
E. Hayren, dos. La uri E. Kari (Turku), prof. 
Viljo Kujala ja maist. N. Malmstrom. 

Taloudeninen valiokunta: puheenjohtaja toi
mitusjoht. Armo Aro (SOK), jasenet johtajat 
Paavo Aro (Tuko), J. Gronlund (OTK), A. 
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Lundstrom (Kesko), E. Manttari (Kuopio) , tri 
T. Rautavaara, agr. H. Tiainen (KK) ja joht. 
A. Sarkia (Hotelli Helsinki). 

Varistusvariokunta: puheenjohtaja tri Toivo 
Rautavaara, jasenet maist. Tauno Karilas, tar
kastaja Sieva Karttunen (Kouluhallitus), maist. 
Ella Kitunen, agr. Hilkka Kivinen (Martta
liitto), konsulentti Hilja Lahti (SOK), agr. 
Vaino Neuvonen (Maatalouskerholiitto), kan
sanedust. Elli Nurminen (Kotitalouskeskus) ja 
agr. Elina Parnanen (KK). 

Julkaisuja : 

Sienitietoja-Svampnytt. Tiedonantolehti, jae
taan jasenille maksutta. 

Karstenia. Ilmestyy mahdollisuuksien mu
kaan kerran vuodessa. Jasenet saavat sen puo
lella hinnalla. 

Suomen Sieniseuran julkaisuja N:o 1. Tri 
T. Rautavaara: Herkkusienen viljelyksesta. 15 s. 
Hinta 100:-, jasenille 50:-. 

Finlands Svampvanner r.f. 

Stadgar. 

(Godkanda vid konstituerande mote 
9. 8. 1948). 

1 §. 

Foreningens namn ar Suomen Sieniseura r.y., 
pa svenska Finlands Svampvanner r.f. och dess 
hemort ar Helsingfors stad. Foreningens offi
ciella sprak aro de bada inhemska spraken. 

2 §. 

Foreningens syftem1U ar att fungera som 
forbindelselank mellan dem som intressera 
sig for Finlands svampvegetation och dess ut
nyttjande, samt att planera, beframja och for
verkliga atgarder enligt foljande program: 

1) allsidig utforskning av Finlands svamp
flora och svampskord, 

2) beframjande och spridning av svamp
kunskap, 

3) beframjande av landets svamphushall
ning: tillvaratagande, odling, handel, 
kontroll och konsumption, 

4) skyddande och beframjande av svamp
vegetationen. 

3 §. 

For att forverkliga sitt syftemal kan fore
ningen grunda osjalvstandiga lokalforeningar 
bland sina medlemmar, idka publikations- och 
forlagsverksamhet samt formedla och utlana 
litteratur, filmer mm. 

4 §. 

Till medlem av foreningen antas envar pri
vatperson, inregistrerad forening, naringsid
kare, aktiebolag, andelslag eller annat rattsgil
tigt samfund, som godkannes av forenings sty
reUse: Styrelsen kan utesluta medlem, som 
skadar foreningen eller motarbetar dess syften 
eller underlater att betala medlemsavgiften. 

5 §. 

Medlemmar erlagga till foreningen en ars
avgift, som arligen faststalles av foreningens 
arsmote. 
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6 §. 

Foreningens angelagenheter handhas av sty
relsen, som arligen utses av foreningens ars
mote och som bestar av ordforande, viceord
forande samt minst 5, hogst 10 medlemmar. Sty
relsen ar beslutfor da halften av dess medlem
mar ar narvarande. Styreisen, som kan utse ett 
arbetsutskott i sin krets, anstaller en sekrete
rare och en skattmastare. Foreningens namn 
tecknas av ordforanden och viceordforanden, 
antingen bada tillsammans eller endera jamte 
sekreteraren eller skattmastaren. 

7 §. 

- Foreningens rakenskaper, som uppgoras per 
kalenderar, skola fore utgangen av februari 
manad jamte styrelsens arsberattelse mm. 
handlingar lamnas till revisorerna och bora 
dessa fore utgangen av mars manad inlamna 
revisionsberattelsen till styrelsen. 

8 §. 

For sina olika verksa(mhetsomraden kan 
foreningen tillsatta utskott, vilkas ordforande 
och medlemmar utses vid arsmotet och vilka 
vid behov kunna kompletteras av styrelsen. 
Utskotten bora till styrelsen inlamna en redo
gorelse for sin verksamhet fore slutet av ja
nuari manad samt arets arbetsplan fore slutet 
av mars manad. 

9 §. 

Foreningens arsmote halles fore utgangen av 
maj manad. Darvid handlaggas foljande aren
den: 

1) val av protokollsjusterare 
2) foredragande av arsberattelsen, raken

skaperna och revisionsberattelsen samt 
faststallande av bokslutet 

3) beviljande av ansvarsfrihet at styrelsen 
eller andra atgarder som foranledas av 
forvaltningen och rakenskaperna 


