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PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT

Nimi
1§
Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Tarkoitus
2§
Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan tutkimustyön hyväksi sekä tämän
tutkimustyön ja käytännön elämän välisen yhteistyön tehostamiseksi.
3§
Seura toteuttaa tarkoitustaan:
1) seuraamalla Päijät-Hämeen tutkimuksen tilaa ja eri alojen tutkimustarvetta
2) keräämällä Päijät-Hämettä koskevia tieteellisiä, teknillisiä ja taloudellisia tutkimustuloksia
3) laatimalla tutkimusohjelmia eri aloilta
4) selvittämällä tutkimusta kaipaavat kohteet sellaisilla aloilla, jotka ovat Päijät-Hämeen
väestölle merkityksellisiä
5) tekemällä viranomaisille esityksiä Päijät-Hämeen tutkimuksen edistämiseksi
6) saattamalla Päijät-Hämeen tutkimustarve tutkijoiden tietoon ja ohjaamalla tutkijoita
maakunnalle tarpeellisiin kohteisiin
7) antamalla neuvoja tutkimuksen rahoittamisessa
8) välittämällä tutkimustuloksia tutkijoille, tutkimuksen tarvitsijoille ja Päijät-Hämeen
väestön tiedoksi referoiden, vertaillen ja kansantajuistaen niitä
9) pitämällä yllä julkaisutoimintaa ja järjestämällä esitelmätilaisuuksia
sekä
10) edistämällä Päijät-Hämeeseen kohdistuvaa harrastusluonteista tutkimustoimintaa.
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Jäsenet
4§
1. Seuran jäsenet ovat vuosijäseniä, työjäseniä, yhteisöjäseniä ja kunniajäseniä.
2. Vuosijäseniksi voidaan hyväksyä Suomen kansalaisia.
3. Työjäseniksi seura kutsuu tietojensa ja julkaisujensa perusteella ansioituneita tai muutoin
seuran pyrkimyksiä edistäviä Suomen kansalaisia ja seuran toiminnasta kiinnostuneita ulkomaisia
tutkijoita.
4. Yhteisöjäseniksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoisia yhteisöjä tai säätiöitä, jotka tukevat seuran
toimintaa syyskokouksen vahvistamalla kertakaikkisella tai vuotuisella maksulla.
5. Kunniajäseniksi voidaan kutsua sellaisia henkilöitä, joita seura tahtoo erikoisesti kunnioittaa.

5§
1. Hallitus hyväksyy vuosi- ja yhteisöjäsenet sekä kutsuu työjäsenet. Kunniajäsenet hyväksyy
varsinainen kokous hallituksen esityksestä.
2. Seuran jäsenyydestä voidaan varsinaisen kokouksen päätöksellä seuran hallituksen
ehdotuksesta erottaa jäsen, joka toimii vastoin seuran tarkoituksia, jos vähintään kaksi
kolmannesta äänestävistä ehdotusta kannattaa. Jäsen, joka ei kirjallisen huomautuksen jälkeen
maksa jäsenmaksuaan, katsotaan hallituksen päätöksellä erotetuksi seurasta.
6§
1. Seuran vuosi- ja yhteisöjäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruuden päättää seuran syyskokous.
2. Seuran työ- ja kunniajäsenet eivät ole velvollisia suorittamaan seuralle jäsenmaksua.

Hallinto
7§
1. Seuran hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä kymmenen muuta jäsentä.
Kolmen jäsenen on oltava työjäseniä.
2. Syyskokous valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kalenterivuodeksi kerrallaan
enintään neljäksi toimintavuodeksi peräkkäin.
3. Hallituksen muut jäsenet valitaan seuran syyskokouksessa kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan
ja heistä on viisi jäsentä vuosittain erovuorossa, ensimmäisenä vuonna arvan mukaan.
4. Hallitus, jonka kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa ja jossa asiat käsitellään puheenjohtajan tai
hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan johdolla, on päätösvaltainen kuuden jäsenen
läsnäollessa. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
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8§
1. Hallituksen tehtävänä on:
1) hoitaa seuran asioita ja huolehtia seuran toiminnan kehittämisestä
2) hoitaa seuran taloutta
3) valita ja toimestaan vapauttaa sihteeri, taloudenhoitaja ja muu tarpeellinen
toimihenkilöstö sekä määrätä heidän palkkansa talousarvion puitteissa
4) kutsua seura koolle ja
5) pitää jäsenluetteloa

9§
1. Seuran hallitus voi seuran toiminnan tehostamiseksi perustaa jaostoja sekä asettaa
erikoistutkimuksia varten tutkimusryhmiä. Hallituksen puheenjohtajalla on oikeus osallistua asiain
käsittelyyn kaikissa seuran jaostoissa ja tutkimusryhmissä.
10§
1. Seuran nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä
sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa tahi hallituksen siihen määräämä henkilö yksinään.
11§
1. Hallituksen puheenjohtaja johtaa seuran toimintaa ja valvoo sen päätösten toimeenpanoa.
12§
1. Hallituksen sihteerin tehtävänä on pitää hallituksen kokouksista pöytäkirjaa, toimia esittelijänä
hallituksen kokouksissa, avustaa puheenjohtajaa hallituksen päätösten toimeenpanossa sekä
vuosikokouksessa esitettävän vuosikertomuksen laatimisessa.
13§
1. Taloudenhoitajan tehtävänä on huolehtia seuran talouden hoidosta.
14§
1. Seuran tilit päätetään kalenterivuosittain ja jätetään, kun hallitus on ne puolestaan hyväksynyt,
tilintarkastajille seuraavan helmikuun kuluessa.
2. Tilintarkastajat antavat lausuntonsa rahavarojen hoidosta ja tileistä viimeistään huhtikuun
kuluessa.
3. Tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä päättää vuosikokous.
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Kokoukset
15§
1. Seuran varsinaisia kokouksia ovat vuosi- ja syyskokous, joissa voidaan pitää esitelmiä ja
pienempiä esityksiä sekä käsitellään seuraa koskevia asioita. Hallitus kutsuu seuran jäsenet
ylimääräiseen kokoukseen tarvittaessa tai jos viidesosa seuran jäsenistä sitä hallitukselta
kirjallisesti vaatii erityisesti ilmoitettua asiaa varten.
2. Seuran vuosikokous pidetään viimeistään kesäkuussa; siinä käsitellään seuraavat asiat:
1) esitellään edellisen kalenterivuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien
lausunto,
2) päätetään toimintakertomuksen hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä
tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille,
3) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

3. Seuran syyskokous pidetään viimeistään joulukuussa; siinä käsitellään seuraavat asiat:
1) määrätään hallituksen kokouspalkkioiden suuruus,
2) vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus,
3) vahvistetaan hallituksen laatima toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio seuraavaksi
kalenterivuodeksi,
4) suoritetaan hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali 7.
pykälän määräämällä tavalla seuraavaksi kalenterivuodeksi,
5) valitaan seuraavaa tilikautta varten kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi varamiestä,
6) käsitellään muuta kokouskutsussa mainitut asiat.

16§
1. Seuran päätäntäoikeutta käyttää kokouksessa läsnä olevat jäsenet. Kullakin jäsenellä on yksi
ääni. Äänestettäessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö, paitsi 5. ja 20. pykälässä
mainituissa tapauksissa. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa se
mielipide voittaa, johon puheenjohtaja on yhtynyt.
17§
1. Kutsu seuran kokoukseen toimitetaan jäsenille kirjallisesti vähintään kaksi viikkoa ennen
kokousta. Kutsu tulee sisältää tiedot kokouksessa esille tulevista asioista.
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Julkaisut
18§
1. Julkaisuista ja niiden jaosta ja vaihdosta päättää seuran hallitus.

Erikoissäädöksiä
19§
1. Seuralla on oikeus vastaanottaa lahjoituksia ja jälkisäädöksiä sekä omistaa kiinteistöjä.
20§
1. Jos näihin sääntöihin halutaan muutosta, on päätös tehtävä kahdessa perättäisessä, vähintään
kuukauden väliajoin pidettävissä seuran kokouksessa, jos vähintään kaksi kolmannesta annetuista
äänistä muutosehdotusta kannattaa.
21§
1. Jos seura lopettaa toimintansa, sen arkisto ja muut jäljelle jääneet varat on luovutettava jollekin
Päijät-Hämeen läänin hyväksi työskentelevälle suomalaiselle rekisteröidylle yhdistykselle tai
muulle oikeuskelpoiselle yhteisölle. Lahjana saatujen varojen suhteen on kuitenkin otettava
huomioon, mitä niistä lahjoitettaessa on erikseen määrätty.
2. Ehdotus seuran lopettamisesta on tehtävä samalla tavalla kuin sääntöjen muutosehdotus.

