Finnish Society of
Soil Sciences
Invitation to the general meeting on April 3rd 2019
The board of the Finnish Society of Soil Sciences welcomes all the members to join a general
meeting held in Finnish, at Viikki campus Helsinki on April 3rd 2019 starting at 4 pm. More precise
meeting place will be announced no later than two weeks prior to the meeting.
In the general meeting, new members are elected for the Society´s board and Finnish IUSS
national committee for the next two-year period. If you wish, you may show your interest for a
position of a board member in advance by email to the current secretary or by joining the
meeting. At least we will choose a new treasurer for the wish of the current one to resign himself.
We would also like to encourage those members who live outside Helsinki metropolitan area, to
join actively. It is possible to join the board meetings by travelling to Helsinki or with a virtual
connection! 
Since the meeting will be in Finnish, the agenda of the general meeting is found only in Finnish in
the end of this invitation. By the rules of the Society, the members are allowed to propose
subjects to the agenda four weeks prior to the meeting. The proposals should be sent no later
than March 6th 2019, by letter or email to the current chair Helena Soinne
(helena.soinne@luke.fi). Also, choosing the destination for the traditional autumn excursion in
September will be on the agenda!
For the coffee service, we recommend advance registration to the general meeting, but it is not
compulsory. You may register to the secretary by email (noora.manninen@helsinki.fi) until March
27th 2019.
We warmly welcome all who are interested in soils and the Society, to join the general meeting
(held in Finnish)! So feel free to take your colleague along. 

On behalf of the board of Finnish Society of Soil Sciences,
Secretary Noora Manninen

SUOMEN MAAPERÄTIETEIDEN SEURAN VUOSIKOKOUKSEN ASIALISTA
Seuran vuosikokouksessa, joka pidetään Viikin kampuksella Helsingissä 3.4.2019 klo 16:00,
käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä vähintään kaksi ääntenlaskijaa
4. Käsitellään hallituksen kertomus toiminnasta vuodelta 2018
5. Esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto vuodelta 2018
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
edellisen vuoden toiminnasta
7. Vahvistetaan seuran ja kansalliskomitean kuluvan tilikauden toimintasuunnitelmat sekä
talousarvio
8. Vahvistetaan seuran ja kansalliskomitean seuraavan tilikauden alustavat toimintasuunnitelmat
sekä talousarvio
9. Päätetään seuran seuraavan tilikauden jäsenmaksun suuruudesta
10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet seuraavaksi toimintakaudeksi sekä
määrätään heidän palkkiostaan
11. Valitaan seuralle puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja kaksi muuta jäsentä, jotka
toimivat myös kansalliskomitean jäseninä. Hallitus järjestäytyy ensimmäisessä kokouksessaan.
12. Muut asiat
13. Kokouksen päättäminen

