POHJOISEN ETNOGRAFIAN SEURA ry – SOCIETY FOR NORTHERN
ETHNOGRAPHY rs – SÄLLSKAPET FÖR NORDLIG ETNOGRAFI rf
SÄÄNNÖT:
1 Nimi ja tarkoitus
1§
Seuran nimi on Pohjoisen Etnografian Seura. Seura käyttää myös englanninkielistä nimeä Society
for Northern Ethnography ja ruotsinkielistä käännöstä Sällskapet för Nordlig Etnografi. Seura on
kansainvälinen ja sen kotipaikka on Helsinki.
2§
Seuran toimikieliä ovat suomi, ruotsi ja englanti. Seura voi julkaisuissaan käyttää muitakin kieliä.
3§
Pohjoisen Etnografian Seuran tarkoituksena on vaalia kansankulttuurien ja -uskon monitieteistä
tutkimusperinnettä ja edistää tämän paradigman kansallista ja kansainvälistä tunnettavuutta.
Seura jatkaa mm. M.A. Castrenin kenttätyöorientoitunutta tutkimusperinnettä, jonka mukaan
kirjoituksettomien kansojen historian muodostaa niiden etnografinen kuvaus.
Pohjoisten ym. muiden alkuperäiskansojen kulttuureja ja maailmankuvia tarkastellaan niin
historiassa kuin nykypäivässä kokonaisvaltaisesti esim. uskontotieteen, kulttuuri- ja
sosiaaliantropologian, sosiologian, folkloristiikan, etnomusikologian, kielitieteen, semiotiikan,
historian, arkeologian yms. tieteitten näkökulmista.
Seura tukee tutkimusta, joka rakentaa tutkittavien ja tutkijain välistä tasa-arvoista
vuorovaikutusta ja pyrkii lisäämään erilaisten kulttuurien ymmärtämystä.
4§
Seura harjoittaa tieteellistä toimintaa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura
a) järjestää jäsenkokouksia, monitieteisiä akateemisia sekä yleisiä esitelmä- ja
keskustelutilaisuuksia. Seura järjestää myös seminaareja, kongresseja, opintopiirejä ja
tiedepäiviä.
b) edustaa jäseniään alan kansainvälisissä järjestöissä, kongresseissa ja muissa tilaisuuksissa,
sekä edistää eri alojen tutkijoiden kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä,
c) julkaisee etnografisia tutkimuksia, kirjoituksia ja aineistoja.
d) seura pyrkii perustamaan arkiston ja eri tavoin edistämään etnografisen kirjallisuuden
hankkimista.
e) antaa taloudellista tukea henkilöille ja yhteisöille, jotka harjoittavat etnografisen aineiston
keruu-, tutkimus- ja julkaisutyötä,
f) edistää muillakin edellisiin verrattavilla tavoilla etnografista tutkimusta,
g) ottaa vastaa lahjoituksia ja avustuksia toimintansa tukemiseen, sekä harjoittaa varainkeräystä.
h) ylläpitää seuran www-sivuja.

2 Jäsenet ja jäsenmaksut
5§
Seuran jäseneksi voidaan ottaa henkilö, joka hyväksyy seuran tarkoituksen ja säännöt ja joka
tutkimuksillaan, opinnoillaan tai muulla toiminnallaan on osoittanut pätevyyttä tai kiinnostusta
etnografiaan. Seuran hallitus hyväksyy uuden jäsenen hakemuksen perusteella.
Seuran jäseneksi voidaan myös kutsua henkilöitä Suomesta ja Suomen ulkopuolelta.
Jäsenistä pidetään erityistä jäsenkirjaa.
Jäsenet ovat:
a) kunniajäseniä, joiksi kutsutaan tieteellisellä tai muulla toiminnallaan seuran pyrkimyksiä
erityisen tehokkaasti edistäneitä henkilöitä. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua. Seura voi
kutsua myös kunniapuheenjohtajan.
b) työjäseniä, joiksi kutsutaan tieteellisellä tai muulla toiminnallaan seuran pyrkimyksiä
edistäneitä henkilöitä, eri alojen opiskelijoita ja harrastajia.
c) kannattajajäseniä, joiksi pääsevät jäsenmaksun kaksikymmenkertaisena suorittaneet henkilöt.
d) lahjoittajajäseniä, joiksi pääsevät jäsenmaksun satakertaisena suorittaneet henkilöt.
e) kirjeenvaihtajajäseniä, joiksi kutsutaan tieteenharjoittajina tai muuten suoranaisesti tai
välillisesti seuran pyrkimyksiä edistäneitä henkilöitä. Kirjeenvaihtajajäseneltä ei peritä
jäsenmaksua.
Lahjoittaja- ja kannattajajäsenenä voi olla myös oikeushenkilö. Työjäsenet suorittavat jäsenmaksun
tullessaan jäseneksi ja myöhemmin kunkin kalenterivuoden alussa toimeenpantavan perinnän
yhteydessä. Jäsenmaksun suuruudesta päättää seuran vuosikokous.
Kunnia- ja kirjeenvaihtajajäseneksi kutsumisesta ja kunniapuheenjohtajaksi nimittämisestä
on tehtävä seuralle perusteltu kirjallinen esitys, joka hyväksytään tai hylätään seuraavassa
vuosikokouksessa.
6§
Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa, jonka jälkeen ero merkitään
kokouspöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen seurasta, jos hän on jättänyt erääntyneen
jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on seuraan
liittymällä sitoutunut. Jäsen voidaan myös erottaa, jos hän on menettelyllään seurassa tai sen
ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut seuraa tai ei enää täytä laissa taikka seuran säännöissä
mainittuja jäsenyyden ehtoja.

3 Hallinto
7§
Seuran asioita hoitaa ja sitä edustaa seuran sääntöjen ja päätösten mukaisesti seuran hallitus, johon
kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja, sihteeri ja vähintään viisi muuta jäsentä.
Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan
varapuheenjohtajan sekä nimittää keskuudestaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat
toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
kutsusta, kun hän katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä
vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai

varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Hallituksen kokouksista
pidetään pöytäkirjaa.
8§
Hallituksen tehtävänä on
- huolehtia seuran käytännöllisistä asioista,
- valmistaa kokousten ohjelma,
- tutkia seuralle tehdyt esitykset ja anomukset ja antaa niistä lausunto seuran kokoukselle sekä
esittää vuosikokoukselle vuosikertomus ja vuositili,
Hallituksen päätös- ja toimivaltaan kuuluvat kaikki asiat, joita ei joko näissä säännöissä tai seuran
päätöksellä taikka yhdistyslaissa ole pidätetty seuran yleisen kokouksen ratkaistavaksi.
9§
Seuran nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja,
kaksi yhdessä.
10§
Seuran tilikausi on kalenterivuosi. Seuran hallintoa ja tilejä tarkastamaan valitaan vuosikokouksessa
vuodeksi kerrallaan kaksi tilintarkastajaa varahenkilöineen. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja
hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen
vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen
vuosikokousta hallitukselle.

4 Kokoukset
11§
Seuran vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
a) kokouksen avaus,
b) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
ääntenlaskijaa,
c) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
d) hyväksytään kokouksen työjärjestys,
e) esitetään vuosikertomus ja tilit päättyneeltä toimivuodelta,
f) esitetään tilintarkastajien lausunto, vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja tilivelvollisille,
g) päätetään hallituksen esittämästä toimintasuunnitelmasta, tulo- ja menoarvioehdotuksesta ja
jäsenmaksusta,
h) määrätään kysymykseen tulevat toimihenkilöiden palkkiot,
i) valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja vähintään viisi muuta
jäsentä
j) valitaan kaksi tilintarkastajaa varahenkilöineen alkanutta tilivuotta varten,
k) valitaan kunniapuheenjohtaja, kunniajäsenet ja kirjeenvaihtajajäsenet,

l) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat,
m) päätetään kokous.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on
hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää
kokouskutsuun.
12§
Seura kokoontuu vähintään kolme kertaa kalenterivuosittain. Kokouspaikasta ja -ajasta annetaan
jäsenille tieto henkilökohtaisesti postitse tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen
vähintään viisi päivää ennen kokousta. Kokouksien koolle kutsumisesta päättää hallitus.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo
siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä
sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä
kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty
hallitukselle.
Erimielisyydet ratkaistaan avoimella äänestyksellä, jollei vähintään kaksi jäsentä vaadi
umpilippujen käyttöä. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Myös kannattajaja kunniajäsenillä on yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin
määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan
yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan
ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

5 Sääntöjen muuttaminen ja seuran toiminnan lopettaminen
13§
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos kahdessa peräkkäisessä vähintään kahden viikon
väliajoin pidetyssä kokouksessa vähintään kaksi kolmannesta läsnä olevista työjäsenistä kannattaa
tehtyä muutosehdotusta.
14§
Ehdotus seuran toiminnan lopettamisesta voidaan tehdä vuosikokousta edeltävässä seuran
kokouksessa. Mikäli hallitus ei ole ehdotusten tekijä, sen on annettava asiasta lausuntonsa
vuosikokoukselle. Päätös lopettamisesta on tehtävä vuosikokouksessa ja sitä seuraavassa, vähintään
kolmen kuukauden kuluessa järjestettävässä seuran kokouksessa. Ellei ehdotusta kummassakin
kokouksessa kannata vähintään kaksi kolmannesta läsnä olevista työjäsenistä, ehdotus raukeaa.
15§
Jos seura lopettaa toimintansa, sen omaisuus luovutetaan seuran tarkoituksen edistämiseen
purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

