
PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS 
Yhdistysrekisteri 
 
 
Suomen matkailututkimuksen seura ry. 
 
1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 
Yhdistyksen nimi on Suomen matkailututkimuksen seura - Sällskapet för turismforskning i Finland 
– The Finnish Society for Tourism Research.  
Sen kotipaikka on Joensuu.  
 
2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 
Seuran tarkoituksena on edistää monitieteistä matkailualan ja vapaa-ajan tutkimusta sekä 
matkailun ja vapaa-ajan tutkimuksen arvostusta. 
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura  
-pitää kokouksia ja muita tilaisuuksia, jotka liittyvät sen tarkoitukseen 
-ylläpitää ja edistää yhteistyötä alan kansallisten ja kansainvälisten järjestöjen kanssa 
-osallistuu alan tutkimusta kehittävään ja edistävään keskusteluun 
-julkaisee alaan liittyvää tutkimusta 
-voi jakaa apurahoja alan tutkimukseen ja stipendejä kannustukseksi alan opiskelijoille ja tutkijoille 
 
Seuralla on oikeus tukea toimintaansa julkaisutoiminnalla. Seuralla on oikeus ottaa vastaan 
lahjoituksia ja jälkisäädöksiä sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä. 
 
3. Seuran jäsenyys 
Seuralla on varsinaisia jäseniä, yhteisöjäseniä, kannatusjäseniä ja kunniajäseniä. 
Jäsenyyttä voivat hakea matkailun ja vapaa-ajan tutkimusta tekevät, hyödyntävät tai edistävät 
henkilöt ja yhteisöt sekä alan opiskelijat. 
 
Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa 
tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.  
 
Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on 
huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa ja sen pyrkimyksiä tai jolla on 
poikkeuksellisen merkittävät seuran toimialaan liittyvät tieteelliset ansiot. 
 
Varsinaiset jäsenet, yhteisöjäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta seuran hallitus.  
 
Jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla siitä seuran hallitukselle. Jäsenmaksuvelvollisuuden 
laiminlyönyt voidaan erottaa hallituksen päätöksellä seurasta vuoden jäsenmaksun laiminlyönnin 
perusteella ja kahden sitä koskevan huomautuksen jälkeen. 
 
4. Jäsenmaksu 
Seura perii jäseniltään vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruuden seuran syyskokous päättää, 
erikseen varsinaisille jäsenille, yhteisöjäsenille ja kannatusjäsenille.  
Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja. 



 
 
5. Seuran hallinto 
Seuran asioita hoitaa näiden sääntöjen määräämällä tavalla hallitus, joka valitaan syyskokouksessa 
ja aloittaa toimintansa seuraavan kalenterivuoden alusta.  
 
Seuran hallituksen muodostavat puheenjohtaja ja minimissään neljä ja enintään kahdeksan muuta 
jäsentä.  Seuran puheenjohtaja valitaan seuran syyskokouksessa yhdeksi vuodeksi kerrallaan. 
Muut jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Syyskokous vahvistaa hallituksen esityksen 
seuran julkaisun päätoimittajasta. 
  
Vaalit toimitetaan umpilipuin, jos yksimielisyyttä ei synny. 
Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaalin ratkaisee arpa.  
  
Hallitus järjestäytyy sisäisesti valiten keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja 
rahastonhoitajan.  
 
Puheenjohtaja johtaa puhetta seuran hallituksen kokouksissa. Puheenjohtajan estyneenä ollessa 
varapuheenjohtaja hoitaa hänen tehtäviään. 
Sihteeri valmistelee seuran ja hallituksen kokoukset, pitää pöytäkirjaa ja huolehtii päätösten 
toimeenpanosta, laatii toimintakertomuksen ja pitää luetteloa seuran jäsenistä. Sihteerin ollessa 
estyneenä hallitus valitsee hänelle sijaisen ja tarvittaessa avustavan henkilön. Sihteerille voidaan 
maksaa palkkio. 
Rahastonhoitaja hoitaa seuran varoja ja pitää niistä tiliä sekä valvoo seuran omaisuuden hoitoa. 
Rahastonhoitajan ollessa estynyt hallitus valitsee hänelle sijaisen. Seuran laskut hyväksyy sihteeri 
tai puheenjohtaja. 
 
Hallituksessa päätäntävaltaa käyttävät laillisesti kokoon kutsutun kokouksen läsnä olevat 
hallituksen jäsenet. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä puheenjohtaja 
tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla 
ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin 
arpa.  
 
Hallitus huolehtii siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla 
tavalla järjestetty. Hallituksen on esitettävä tilit ja toimintaa kuvaavat dokumentit 
toiminnantarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen seuraavaa vuosikokousta.  
 
Päätoimittajalla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. Hän vastaa Matkailututkimus-
lehden toimittamisesta ja julkaisemisesta hallituksen alaisuudessa. 
  
Hallitus voi jäsenistön keskuudesta kutsua henkilöitä valmistelemaan tai hoitamaan määrättyjä 
tehtäviä. 
 
Hallituksen jäsenen tai päätoimittajan erotessa hänen paikkansa täytetään yhdistyksen 
kokouksessa tai tarpeen vaatiessa hallituksen koolle kutsumassa ylimääräisessä yhdistyksen 
kokouksessa.  
 



6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 
Seuran nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai 
rahastonhoitaja, kukin yksin. 
 
7. Toiminta- ja tilikausi 
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. 
 
8. Yhdistyksen kokoukset 
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Ylimääräisiä kokouksia voidaan pitää 
Yhdistyslain 20§ mukaisesti. 
  
Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa hallituksen 
määräämänä päivänä. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen 
kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.  
 
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. 
Yhteisöjäsenellä on oikeus lähettää edustajansa yhdistyksen kokouksiin, joissa yhteisön edustajalla 
on puhe- ja äänioikeus ja yksi ääni. Puhe- ja äänioikeuden käyttäminen edellyttää valtakirjaa. 
Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.  
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä muuta määrätä, se mielipide, jota on 
kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen 
puheenjohtajan ääni, (henkilö)vaaleissa kuitenkin arpa. 
 
9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen 
kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse. 
 
10. Varsinaiset kokoukset 
 
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
1. kokouksen avaus 
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi 
ääntenlaskijaa 
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastaja/ien lausunto 
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja 
muille vastuuvelvollisille 
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 
 
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
1. kokouksen avaus 
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi 
ääntenlaskijaa 
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 



5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet 
seuraavalle kalenterivuodelle 
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 
7. valitaan seuran julkaisun päätoimittaja hallituksen esityksen pohjalta 
8. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa  
9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 
 
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen 
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia 
voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 
 
11. Sääntöjen muuttaminen 
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa 
vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on 
mainittava sääntöjen muuttamisesta.  
 
12. Yhdistyksen purkaminen 
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen 
neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen 
purkamisesta.  
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen 
purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi 
käytetään sen varat samaan tarkoitukseen. 
 
 
 
Seuran hallitus hyväksynyt 14.10.2022 
Hyväksytty seuran ylimääräisessä kokouksessa 9.11.2022 
PRHn hyväksyntä 


