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PÄIJÄT-HÄMEEN LÄÄKÄRISEURA R.Y. (ent. KYMINLAAKSON LÄÄKÄRISEURA R.Y.) SÄÄNNÖT 
 

Nimi 1§ 
 

Seuran nimi on Päijät-Hämeen Lääkäriseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Seuran toiminta-alue 
käsittää Lahden kaupungin sekä sen ympäristön kaupungit ja kunnat. 
 

Tarkoitus 2§ 
 

Seuran tarkoituksena on yhdistää toiminta-alueensa lääkärit kollegiaalisessa hengessä, auttaa 
jäseniään lääketieteen kehityksen seuraamisessa sekä työskennellä terveyden- ja sairaanhoidon 
kohottamiseksi seuran toiminta-alueella. 
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura harjoittaa koulutus-, julkaisu- ja tiedotustoimintaa sekä 
tukee lääketieteellistä tutkimusta jakamalla pienimuotoista apurahaa. Seura edistää jäsenistön 
yhteenkuuluvuutta ja ylläpitää suhteita muihin lääketieteellisiin yhteisöihin ja terveyden- ja 
sairaanhoidon ammattikuntiin sekä alueella toimiviin järjestöihin, laitoksiin ja yrityksiin. 
 
Toimintaansa varten seura voi omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta ja ottaa lahjoituksia vastaan. 
 

Jäsenet 3§ 
 

Seura voi hallituksen päätöksellä hyväksyä varsinaiseksi jäsenekseen seuran toiminta- alueella 
asuvia tai toimivia lääkäreitä ja lääketieteen opiskelijoita, jotka toiminnallaan tahtovat edistää 
seuran tarkoitusta ja joille Valvira on myöntänyt ammattioikeudet. Amanuensseina toimivat 
lääkärit tai lääketieteen opiskelijat voivat osallistua seuran toimintaan amanuenssiaikana, 
ammattioikeuden saamisen jälkeen he voivat hakea seuran jäsenyyttä. 
 

4§ 
 

Seuran kutsutuksi jäseneksi voidaan hyväksyä seuran tarkoituksia edistänyt henkilö, jos vähintään 
viisi seuran jäsentä häntä ehdottaa. Ehdotus on tehtävä kirjallisesti hallitukselle, joka antaa siitä 
lausuntonsa. Ehdotettu katsotaan valituksi, jos seuran kokouksessa toimitetussa äänestyksessä 
kaksi kolmannesta annetuista äänistä puoltaa ehdotusta. 
 

5§ 
 

Seura voi kutsua kunniajäsenekseen henkilön, joka on ansiokkaasti edistänyt seuran tarkoituksia. 
Tällöin menetellään 4 §:ssä määrätyllä tavalla. 
 

6§ 
 

Erikoisista ansioista voidaan kunniajäsen valita seuran kunniapuheenjohtajaksi. Vaali toimitetaan 4 
§:ssä määrätyllä tavalla.  
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7§ 
 

Jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai 
ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero tulee voimaan 30 
päivän kuluttua ilmoituksesta. Eronnut jäsen on seuraavan vuoden alusta jäsenmaksun 
suorittamisesta vapaa. 
 
Jos seuran jäsen muistutuksista huolimatta kahtena vuotena peräkkäin laiminlyö jäsenmaksun 
suorittamisen, otetaan hänen erottamisensa harkittavaksi hallituksessa. 
 
Jäsen, joka menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella on vaikeuttanut seuran toimintaa tai 
toiminut seuran periaatteita vastaan, voidaan hallituksen ehdotuksesta erottaa seurasta kokonaan 
tai määräajaksi. 

 
Jäsenmaksu 8§ 

 
Varsinaisten jäsenten jäsenmaksu määrätään vuosikokouksessa seuraavaksi toimintavuodeksi. 
Kutsutut jäsenet, kunniajäsenet ja kunniapuheenjohtajat ovat jäsenmaksusta vapaat. 
 

Hallitus 9§ 
 

Seuran hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä kuusi muuta jäsentä. 
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan vuosittain. Hallituksen muiden jäsenten toimikausi 
on kaksi vuotta. 
 
Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin ja rahastonhoitajan 
 

10 § 
 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin asiat vaativat ja on päätösvaltainen, 
kun vähintään puolet jäsenistä on läsnä. 
 

11 § 
 

Hallitus johtaa seuran toimintaa ja valvoo seuran omaisuuden hoitoa, määrää tilapäisistä 
menoista, valmistaa tärkeät sekä taloudelliset että muut kysymykset ennen kuin ne esitetään 
seuran ratkaistaviksi ja käsittelee asiat, jotka seura sille antaa.  
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Vuosikokous 12 § 
 

Vuosikokouksessa, joka pidetään tammikuun aikana, käsitellään seuraavat asiat: 
 
1) esitetään hallituksen kertomus seuran toiminnasta 
2) esitetään seuran tilit sekä tilintarkastajain lausunto ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta 
ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle 
3) määrätään jäsenmaksun suuruus 
4) määrätään sihteerin, rahastonhoitajan ja tilintarkastajien mahdolliset palkkiot 
5) valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja erovuoroisten jäsenten tilalle hallituksen jäsenet 
6) valitaan yksi tilintarkastaja ja hänen varamiehensä 
7) määrätään seuran kokousten kokoonkutsumistapa sääntöjen 14 §:n mukaisesti. 
 

Erityiset säädökset 13 § 
 

Seuran tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. 
 

14 § 
 

Seura kokoontuu hallituksen kutsusta niin usein kuin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, kuitenkin 
syyskauden aikana vähintään kaksi ja kevätkauden aikana kolme kertaa. Kokouksista ilmoitetaan 
kirjeellä, sähköpostilla, lehti-ilmoituksella vuosikokouksen päätöksen mukaan. Vuosikokouksesta ja 
ylimääräisestä kokouksesta on ilmoitettava vähintään kaksi viikkoa ennen niiden pitämistä. 
 
Seuran kokoukseen voi hallituksen niin päättäessä osallistua reaaliaikaisen tietoliikenneyhteyden 
kautta. Seuran hallitus päättää tällöin käytännön järjestelyistä 
 
 

15 § 
 

Puheenjohtaja johtaa keskustelua seuran ja hallituksen kokouksissa, ei kuitenkaan 
vuosikokouksessa, ja määrää, missä järjestyksessä asiat on käsiteltävä sekä allekirjoittaa seuran 
puolesta kirjeet ja muut asiakirjat. 
 
Kun puheenjohtajalla on este, varapuheenjohtaja hoitaa hänen tehtäviään. 
 

16 § 
 

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja, kukin 
yksin.  
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17 § 
 

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, milloin näissä säännöissä ei ole toisin 
määrätty, ja jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa. 
Äänioikeus on varsinaisilla ja kutsutuilla jäsenillä sekä kunniajäsenillä ja kunniapuheenjohtajilla. 
 

18 § 
 

Ehdotus näiden sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta on tehtävä seuralle kirjallisesti. 
Hallituksen annettua lausuntonsa käsitellään asia kahdessa peräkkäisessä kokouksessa. Ehdotus 
katsotaan hyväksytyksi, jos kummassakin kokouksessa kaksi kolmannesta annetuista äänistä sitä 
kannattaa. 
 

19 § 
 

Siinä tapauksessa, että seura purkautuu, ovat seuran rahastot, joiden käyttämisestä 
erikoismääräyksiä on olemassa, tarkoin käytettävä näiden määräysten mukaisesti. Muut seuran 
varat samoin kuin edellä mainitut rahastot, ellei niistä olevissa määräyksissä ole toisin sanottu, 
jätetään Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry:lle käytettäviksi samoihin tarkoituksiin, joiden 
hyväksi seura on toiminut. 
 

20 § 
 

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 


