
 

 

Duodecim-seuran Viipurin seudun paikallisosasto ry:n säännöt   
 
Hyväksytty Duodecim-seuran Viipurin seudun paikallisosaston kokouksessa 27.10.2009 ja 
12.3.2010 
 
 
1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 
 
Yhdistyksen, jäljempänä seuran, nimi on Duodecim-seuran Viipurin seudun paikallisosasto ry ja 
kotipaikka Lappeenrannan kaupunki. Seuran toiminta-alue on Etelä-Karjalan maakunta. 
 
2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu  
 
Yhdistyksen tarkoituksena on tieteellisenä yhdistyksenä 

- liittää yhteen Etelä-Karjalan alueen lääkärit kollegiaalisen hengen ja hyvän toveruuden 
ylläpitämiseksi 

- edistää lääketiedettä, 
- kehittää terveyden- ja sairaanhoitoa alueellaan, 
- tukea lääkärien ammatillista kehittymistä, 
- olla yhdyssiteenä Viipurin kaupungissa ja Etelä-Karjalassa asuneiden sekä 

Lappeenrannassa ja sen ympäristössä asuvien jäsen välillä 
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura voi 

- järjestää lääkärien jatko- ja täydennyskoulutustilaisuuksia, 
- myöntää apurahoja ja palkintoja, 
- järjestää esitelmätilaisuuksia,  
- järjestää jäsenilleen tutustumis- ja opintomatkoja ja juhlia 
- ylläpitää yhteyksiä Suomalaiseen Lääkäriseura Duodecimiin, Viipurin 

Tuberkuloosisäätiöön ja Etelä-Karjalan Instituuttiin sekä 
- ryhtyä muihin vastaavanlaisiin toimiin 

Seura voi omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja irtainta omaisuutta. 
 
3 § Jäsenet 
 
Seuran varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä Etelä-Karjalan alueelta lääkäreitä ja 
lääketieteen opiskelijoita, jotka toiminnallaan tahtovat edistää seuran tarkoitusta. 
Seuran kutsutuksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä seuran tarkoitusta edistävän muun henkilön, 
jos vähintään viisi yhdistyksen varsinaista jäsentä häntä ehdottaa. Ehdotus on tehtävä kirjallisesti 
hallitukselle. 
Seuran kannatusjäseneksi hallitus voi hyväksyä oikeuskelpoisen säätiön tai yhteisön, joka haluaa 
tukea seuran tarkoitusta ja toimintaa. Kannatusjäsenellä on seuran kokouksissa läsnäolo- ja 
puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. 
Seura voi kutsua kunniajäsenekseen henkilön, joka on edistänyt ansiokkaasti sen tarkoitusta. 
Päätöksen kunniajäsenen kutsumisesta tekee seuran kokous hallituksen perustellun esityksen 
pohjalta. 
 
4 § Jäsenen eroaminen 
  
 



 

 

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen 
puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan 
merkittäväksi. 
Jos jäsen muistutuksista huolimatta laiminlyö erääntyneen jäsenmaksun suorittamisen kahtena 
peräkkäisenä vuonna, hänet voidaan hallituksen päätöksellä katsoa eronneeksi. 
 
5 § Jäsenen erottaminen 
 
Hallitus voi erottaa jäsenen seurasta, jos hän on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on 
seuraan liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti 
vahingoittanut seuraa tai ei enää täytä laissa tai seuran säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. 
 
6 § Jäsenmaksu   
 
Seuralla on oikeus periä varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä jäsenmaksua, jonka suuruudesta 
päättää vuosikokous. Kunniajäseniltä ja kutsutuilta jäseniltä ei peritä jäsenmaksua. 
Hallitus voi kokonaan tai osittain vapauttaa palkkatuloa tai siihen rinnastettavaa tuloa vailla olevan 
varsinaisen jäsenen tai kannatusjäsenen, kun jäsen on 

1. eläkelainsäädännössä tarkoitetulla kuntoutustuella 
2. isyys-, äitiys- tai vanhempainvapaalla tai hoitovapaalla, 
3. sairauslomalla 
4. opiskelemassa 
5. suorittamassa asepalvelusta tai siviilipalvelusta 
6. työttömänä ja vailla oikeutta työttömyyskassan maksamaan etuuteen. 

 
  
7 § Tili- ja toimintavuosi 
 
Seuran tili- ja toimintavuosi alkaa helmikuun 1. päivänä ja päättyy seuraavan tammikuun 31. 
päivänä. 
 
8 § Hallinto 
 
Seuran päätösvaltaa käyttävät vuosittain maaliskuun loppuun mennessä pidettävä vuosikokous sekä  
tarpeen mukaan koolle kutsuttavat ylimääräiset kokoukset. Seuran kokouksissa äänioikeus on 
varsinaisilla jäsenillä, kutsutuilla jäsenillä ja kunniajäsenillä. 
Toimeenpanevana elimenä on seuran hallitus. Seuran kokous tai hallitus voi lisäksi asettaa pysyviä 
hallituksen alaisia valiokuntia ja tilapäisiä toimikuntia. 
 
9 § Vuosikokous 
 
Seuran vuosikokouksessa 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 esityslista 
5. esitetään hallituksen kertomus edelliseltä toimintavuodelta ja tilinpäätös edelliseltä 

tilivuodelta sekä toiminnan tarkastajien lausunto, 



 

 

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle 
ja muille tilivelvollisille, 

7. vahvistetaan kertomus ja suunnitelma tilikauden toiminnasta seuraavaksi 
toimintavuodeksi, 

8. määrätään jäsenmaksun suuruus, 
9. päätetään kokouspalkkioista, 
10. valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 

hallituksen muut jäsenet, 
11. valitaan kaksi henkilöä  ja heille varamiehet tarkastamaan yhdistyksen tilejä ja 

toimintaa., 
12. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

 
  

10 § Hallitus 
 
Seuran hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 6-8 muuta jäsentä. Hallitus 
valitsee keskuudestaan sihteerin ja rahastonhoitajan. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Puheenjohtajan on kutsuttava hallitus koolle, jos 
vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään 
puolet hallituksen kaikista jäsenistä, mukaan lukien puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. 
Hallituksen tehtävänä on 

1. hoitaa seuran asioita ja edustaa sitä sekä nimetä seuran edustajat eri tarkoituksiin, 
2. panna täytäntöön seuran kokouksen päätökset, 
3. hoitaa seuran taloutta, 
4. huolehtia siitä, että tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus 
5. annetaan tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta, 
6. antaa vuosikokoukselle kertomus edelliseltä toimintavuodelta, 
7. valmistella ja järjestää seuran koulutus- ja esitelmätilaisuudet, 
8. jakaa seuran apurahat ja palkinnot sekä antaa pyydetyt lausunnot apurahojen hakijoista, 
9. päättää seuran jäsenelle myönnettävästä jäsenmaksuvapautuksesta tai – alennuksesta tahi 

jäsenmaksun lykkäyksestä. 
10. järjestää seuran toimistotyöskentely. 

Hallitus voi päättää seuran omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta tai kiinnittämisestä, ellei ole 
kysymys seuran toiminnan kannalta huomattavasta omaisuudesta. 
Hallituksen kokouksista laaditaan pöytäkirja, joka tarkistetaan hallituksen seuraavassa kokouksessa. 
 
11 § Tilintarkastus 
 
Tilintarkastajien tulee vuosittain antaa hallitukselle kirjallinen lausunto seuran hallinnosta ja 
taloudenhoidosta kuluneena tilivuotena ja samalla tehdä ne ehdotukset, joihin tarkastus on antanut 
aihetta. Tilintarkastuskertomus tulee antaa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen 
vuosikokousta. 
 
12 § Kokouskutsut 
 
Kutsu vuosikokoukseen toimitetaan vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta jäsenille postitetuilla 
kirjeillä ja Suomen Lääkärilehdessä julkaistulla ilmoituksella. Ylimääräisen kokouksen 
koollekutsumisaika on vähintään yksi viikko ja kutsutavat samat kuin kutsuttaessa vuosikokous. 
Kutsu voidaan lisäksi toimittaa jäsenille sähköisesti. 



 

 

Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa esille tulevat asiat. Mikäli yhdistyslaista ei muuta 
johdu, voidaan muu asia ottaa käsiteltäväksi, jos kokous siihen suostuu vähintään kahden 
kolmasosan enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. 
 
13 § Päätöksentekojärjestys 
 
Seuran päätökseksi tulee, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty 

1. se mielipide, jota äänestyksessä on kannattanut yli puolet annetuista äänistä,  
2. äänten mennessä tasan se mielipide, jota puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa. Vaaleissa  

ratkaisee kuitenkin arpa. 
Jos seuran vaaleissa on useampia valittavana, toimitetaan henkilökohtainen suhteellinen vaali, jos 
vähintään yksi viidesosa kokouksen äänioikeutetuista osanottajista sitä vaatii. Suhteellinen vaali 
toimitetaan suljetuin lipuin. 
 
14 § Nimen kirjoittaminen 
 
Seuran nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai rahastonhoitaja kumpikin yksin tai kaksi 
hallituksen siihen oikeuttamaa jäsentä yhdessä. 
 
15 § Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen 
 
Päätös seuran nimen muuttamisesta tai seuran purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä 
kokouksessa, joiden välinen aika on vähintään kaksi kuukautta. Asia on mainittava vähintään kaksi 
kuukautta ennen kokousta julkaistavassa kokouskutsussa. 
Päätös sääntöjen muuttamisesta muilta osin on tehtävä seuran kokouksessa. Asia on mainittava 
vähintään kuukautta ennen kokousta julkaistavassa kokouskutsussa. 
Seuran purkautuessa luovutetaan sen varat Suomalaiselle Lääkäriseura Duodecimille käytettäväksi 
näissä säännöissä mainittujen seuran tarkoitusten edistämiseen. 
 
16 § Voimaantulosäännös 
 
Näiden sääntöjen voimaan tullessa säilyttävät Duodecim-seuran Viipurin paikallisosaston jäseninä 
olleet heillä aiemmin olleet jäsenoikeutensa. 


