SAADEKIRJA
Allekirjoittanut Suomen Yleislaaketieteen Yhdistys r.y. on vuosikokouksessaan 25.3.1994 paattanyt perustaa Suomen Yleislaaketieteen Saation, jonka tarkoituksena on yleislaaketieteen
tutkimuksen ja kansainvalisten yhteyksien edistaminen ja yleislaaketieteen taydennyskoulutuksen
jarjestaminen.
Saation peruspaaomaksi allekirjoittanut yhdistys on maarannyt ja luovuttanut sataviisikymmentatuhatta (150.000) markkaa.
Samalla kun allekirjoittanut taten jattaa professori Kari Mattilan haltuun saation peruspaaomaksi
maaratyt varat, allekirjoittanut valtuuttaa hanet huolehtimaan luvan hankkimisesta saation perustamiseen ja saation saantojen vahvistamisesta seka ryhtymaan saation perustavan kokouksen
koolle kutsumiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.
Samalla allekirjoittanut yhdistys on paattanyt, etta saatiolla on seuraavat saannot:

Suomen Yleislaaketieteen Saation saannot

i§
Saation nimi on Suomen Yleislaaketiefeen Sa'atio ja kotipaikka Helsingin kaupunki.

2§
Saation tarkoituksena on yleislaaketieteen tutkimuksen ja kansaivalisten yhteyksien edistaminen ja
yleislaaketieteen taydennyskoulutuksen jarjestaminen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi saatio jakaa
tutkimus- ja matka-apurahoja.

3§

Saation peruspaaomana on saatiota perustettaessa luovutetut sataviisikymmentatuhatta (150.000)
markkaa. Ainoastaan peruspaaoman tuotto saadaan kayttaa saation vuotuismenoihin.
Saation kayttopaa'oman muodostavat peruspaaoman tuotto seka saatiolle muutoin kertyvat varat,
ellei niista ole toisin maaratty.
Saation varat, jos niita ei valittomasti kayteta tai saada kayttaa saation tarkoituksiin, on sijoitettava
varmasti ja tuottavasti.
Saatiolla voi olla erikoisrahastoja.

4§

Saatiolla on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja seka kartuttaa omaisuutta muillakin
laillisilla keinoilla.
Saatio voi omistaa kiinteistoja.

Jos lahjoituksessa tai testamentissa on varojen kayttoa koskevia erityisia maarayksia, muodostetaan saaduista varoista erikoisrahastoja maaraysten edellyttamalla tavalla.
5§
Saation paattavana elimena on hallitus. Saatiolla voi olla asiamies.
6§
Suomen Yleislaaketieteen Yhdistvs r.y.:n hallitus valitsee saation hallituksen. Saation hallitukseen
kuuluu viisi jasenta, jotka valitaan viideksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallituksen jasenista yksi
on vuosittain erovuorossa. Saation hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hanen estyneena ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta
tarvittaessa. Haliitus on paatosvaltainen, jos saapuvilla on kolme jasenta. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella aanten enemmistolla. Aanten mennessa tasan ratkaistaan vaali arvalla, muissa asioissa
paatokseksi tulee puheenjohtajan kannattama mielipide.
7§
Hallituksen kevatkokouksessa, joka pidetaan maaliskuun aikana:
- esitetaan toimintakertomus, tilinpaatos edelliselta kalenterivuodelta seka tilintarkastajien antama
lausunto
- paatetaan tilinpaatoksen vahvistamisesta
- paatetaan niista toimenpiteista, joihin edellisen kalenterivuoden hallinto mahdollisesti antaa aihetta
- kasitellaan muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Hallituksen syyskokouksessa, joka pidetaan marraskuun aikana:
- valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi
- valitaan kaksi tilintarkastajaa ja naille varamiehet, joista ainakin toisen varsinaisen ja hanen varamiehensa on oltava KHT
- vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma
- kasitellaan muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Hallituksen ylimaarainen kokous pidetaan, milloin puheenjohtaja katsoo sita tarvittavan.
8§
Hallitus edustaa saatiota ja hoitaa sen asioita. Hallitus ottaa toimeen saation asiamiehen ja maaraa
hanen palkkionsa. Asiamies hoitaa saation juoksevia asioita hallituksen ohjeiden ja valvonnan
mukaan. Asiamiehella on oikeus olla lasna hallituksen kokouksissa ja ottaa osaa keskusteluun,
mutta ei paatoksen tekoon.

9§
Saation nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen siihen valtuuttama hallituksen
ja'sen yhdessa.

10§
Saation tilivuotena on kalenterivuosi. Edellisen vuoden tilinpaatoksen ja hallituksen toimintakertomuksen tulee olla valmiina helmikuun 15. paivaan mennessa, jolloin saation tilit ja muut tarpeelliset asiakirjat viimeistaan on esitettava tilintarkastajille, joiden on annettava kirjallinen tarkastuskertomuksensa maaliskuun 1. paivaan mennessa.
Oikeiksi todistetut jaljennokset hallituksen antamasta toimintakertomuksesta, tuloslaskelmasta,
taseesta ja tase-erittelyista seka tilintarkastajien lausunnosta on toimitettava ennen kesakuun loppua oikeusministeriolle.

H§

Naiden saantojen muuttamisesta tai saation lakkauttamisesta paattaa Saation hallitus. Paatos on
tehtava 3/5 jasenen enemmistolla. Ennen paatoksen tekoa saatnojen muuttamisesta ja saation lakkauttamisesta on kuultava Suomen Yleislaaketieteen Yhdistys r.y.rn saantomaaraista vuosikokousta.
Saation lakatessa sen saastyneet varat on kaytettava yleislaaketieteen tutkimukseen, yleislaaketieteen kansainvalisten yhteyksien ja yleislaaketieteen koulutuksen edistamiseen.

12§
Mikali naissa saannoissa ei toisin maarata, noudatetaan voimassa olievia saatioista annetun lain
maarayksia.
Turussa, toukokuun 14. paivana 1997.
Suomen Yleislaaketieteen Yhdistys r.y.

Kari Mattila

Katariina Korkeila

puheenjohtaja

sihteeri

Todistavat:

