PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA RY:N SÄÄNNÖT

Nimi
1§ Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ry ja kotipaikka Lahti.
TARKOITUS
2§
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan tutkimustyön hyväksi sekä
tämän tutkimustyön ja käytännön elämän välisen yhteistyön tehostamiseksi.
3§
Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan:
1) seuraamalla Päijät-Hämettä koskevan tutkimuksen tilaa ja eri alojen tutkimustarvetta
2) keräämällä Päijät-Hämettä koskevia tieteellisiä, teknillisiä ja taloudellisia tutkimustuloksia
3)selvittämällä tutkimusta kaipaavat kohteet sellaisilla aloilla, jotka ovat Päijät-Hämeen väestölle
merkityksellisiä
4) tekemällä esityksiä Päijät-Hämettä koskevan tutkimuksen edistämiseksi
5) neuvomalla tutkimuksen rahoittamisessa
6) tiedottamalla tutkimustuloksista niitä referoiden, vertaillen ja kansantajuistaen
7) harjoittamalla julkaisutoimintaa ja järjestämällä esitelmätilaisuuksia sekä
8) edistämällä harrastusluonteista tutkimustoimintaa.
JÄSENET
4§
1. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä luonnollinen henkilö ja oikeuskelpoinen yhteisö,
joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusta ja jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy. Hallituksen
ehdotuksesta syyskokous voi nimittää yhdistykselle myös kunniajäseniä.
2. Yhdistys voi kutsua työjäseneksi tieteellisesti ansioituneita tutkijoita Suomesta ja ulkomailta.
Jäsen, joka ei ole suorittanut jäsenmaksua kahtena (2) peräkkäisenä vuonna, katsotaan
eronneeksi yhdistyksestä. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti
hallitukselle tai hallituksen puheenjohtajalle, tai ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen
kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
JÄSENMAKSU
5§
1.Yhdistyksen henkilö- ja yhteisöjäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruuden päättää seuran
syyskokous.
2. Yhdistyksen kunniajäsenet ja työjäsenet eivät ole velvollisia suorittamaan jäsenmaksua.
3. Varsinainen jäsen suorittaa yhdistykselle syyskokouksen määräämän jäsenmaksun.
Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen luonnolliselle henkilölle ja yhteisöjäsenelle. Kunniajäsen ja
työjäsen ovat vapautettuja jäsenmaksusta.
HALLINTO
6§
Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen toimeenpaneva toimielin on
yhdistyksen hallitus.
1) Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu yhdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja
kerrallaan enintään neljäksi toimintavuodeksi peräkkäin sekä kahdeksi vuodeksi valitut kuudesta
(6) kymmeneen (10) jäsentä ja heistä on puolet erovuorossa vuosittain. Hallituksen jäsenen tulee
olla yhdistyksen jäsen.
2) Hallitus valitsee keskuudestaan yhdistyksen varapuheenjohtajan sekä kutsuu sihteerin,
taloudenhoitajan ja muut toimihenkilöt sekä päättää heidän tehtävistään ja mahdollisista
palkkioista.

3) Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyessä varapuheenjohtajan kutsusta, kun hän
katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään neljä (4) hallituksen jäsentä sitä vaatii.
4) Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet
hallituksesta puheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan mielipide ratkaisee, vaaleissa kuitenkin
arpa. Kokouksiin voi osallistua etäyhteydellä.
5) Hallitus voi nimetä tarvittavia jaostoja, jotka toimivat hallituksen valvonnassa. Puheenjohtajalla
on oikeus osallistua asioiden käsittelyyn kaikissa jaostoissa.
6)Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.
7§
Hallituksen tehtävänä on
1) hoitaa yhdistyksen asioita ja huolehtia seuran toiminnan kehittämisestä
2) hoitaa yhdistyksen taloutta
3) kutsua yhdistys koolle ja
4) pitää jäsenluetteloa.
8§
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai
taloudenhoitajan kanssa tai hallituksen siihen määräämä henkilö yksinään.
9§
Hallituksen puheenjohtaja johtaa yhdistyksen toimintaa ja valvoo sen päätösten toimeenpanoa.
TOIMINNANTARKASTUS
10§
Yhdistyksen toimintaa tarkastamaan valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja yksi (1)
varatoiminnantarkastaja. Toiminnantarkastajien toimikausi on yksi kalenterivuosi.
TOIMINTA- JA TILIVUOSI
11§
Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Edellisen vuoden toimintaa koskevat asiakirjat
on jätettävä tarkastettaviksi viimeistään kuukausi ennen yhdistyksen kevätkokousta.
Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle kaksi (2) viikkoa ennen
kevätkokousta.
JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN
12§
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai
ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen, joka ei
ole suorittanut jäsenmaksua kahtena (2) peräkkäisenä vuonna, katsotaan eronneeksi.
Hallitus voi erottaa jäsenen, joka
- on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä,
- ei enää täytä säännöissä olevia jäsenyyden ehtoja.
KOKOUKSET
13§
1. Yhdistyksen kokouksia ovat kevät- ja syyskokous, joissa voidaan pitää esitelmiä ja esityksiä
sekä käsitellään yhdistystä koskevia asioita. Hallitus kutsuu jäsenet ylimääräiseen kokoukseen
tarvittaessa tai, jos viidesosa seuran jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii erityisesti
ilmoitettua asiaa varten.
2. Kevätkokous pidetään viimeistään kesäkuussa. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) esitellään edellisen kalenterivuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja
toiminnantarkastajan lausunto,
2) päätetään toimintakertomuksen hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä
tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille,
3) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
3. Yhdistyksen syyskokous pidetään viimeistään joulukuussa. Kokouksessa käsitellään seuraavat
asiat:
1) määrätään hallituksen kokouspalkkioiden suuruus,
2) vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus,
3) vahvistetaan hallituksen laatima toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
seuraavaksi kalenterivuodeksi,
4) päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä,
5) valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet 6 § määräämällä tavalla
seuraavaksi kalenterivuodeksi,
6) valitaan seuraavaa tilikautta varten toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja,
7) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
4. Kokouksiin osallistuminen on mahdollista etäyhteydellä, jos hallitus näin päättää.
14§
Yhdistyksen päätösoikeutta käyttävät kokouksessa läsnä olevat jäsenet. Kullakin jäsenellä on yksi
ääni. Äänestettäessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö, paitsi 18. ja 19. pykälissä
mainituissa tapauksissa. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa
puheenjohtajan kannattama mielipide ratkaisee.
15§
Kutsu kokoukseen toimitetaan jäsenille kirjallisesti vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Kutsun
tulee sisältää tiedot kokouksessa esille tulevista asioista.
JULKAISUT
16§
Yhdistyksen julkaisuista ja niiden jakamisesta ja vaihdosta päättää yhdistyksen hallitus.
ERIKOISSÄÄDÖKSIÄ
17§
Yhdistyksellä on oikeus vastaanottaa lahjoituksia ja jälkisäädöksiä sekä omistaa kiinteistöjä.
18§
Yhdistyksen kokous voi muuttaa näitä sääntöjä, jos muuttamista kannattavan mielipiteen puolesta
annetaan vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä.
YHDISTYKSEN PURKAMINEN
19§
Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa,
joiden välillä on oltava vähintään yksi (1) kuukausi ja joista toisen on oltava yhdistyksen
varsinainen kokous. Purkamispäätös on kummassakin kokouksessa tehtävä vähintään kolme
neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Lahjana saatujen varojen suhteen on kuitenkin
otettava huomioon, mitä niistä lahjoitettaessa on erikseen määrätty. Yhdistyksen purkauduttua sen
varat luovutetaan yhdistyksen tarkoitusperiä noudattavalle rekisteröidylle yhdistykselle
purkamisesta päättäneen viimeisen yhdistyksen kokouksen päätöksen mukaisesti.
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